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لمدول!ا1!اإلجن!أ

عَقَلُرهُمَاكَأْ!دِيُحَرِّفُونَهُوثُؤًْاَلئَهَ!نَمَلمجمْمَعُونَمِّنْهُمْفَرِليئ)وَلحدْكَانَ

:75،البقرةأ!!يَغلَمُوتَوَهُتم

،:13الماندةمِفَاذُكِرُو(بِهِ-!أحَظَاوَفسُواْضَوَاضِعِبماال!دَعَن)يُحَرِّفوُتَ

(النساء:46!أتَوَاضِحعِهِع!عَناَلكلَمَمُجَرِمؤُنَهَادُوااَتَذِينَ)تِنَ

-93(5:)يوحنا(أبديةحياةفيهالكمأنتظنونلأنكمالكتبأفتشوا

36(-43:أشعياءإسفراواقرؤواالربسفرفيأفتشوا

(803-:الرسل)أعمالتقرأ(أنتماتفهمألعلكأ

كخاطئ،بعدأناأدانفلماذالمجدهبكذبيازدادقداللّهصدقكانإنصأ

(37:روميةأهلإلىبولس!)رسالة
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!ئزأفىَ!ايابم!جّبَم\

هقدهة

والنذيرالبشيرمحمدسيدناعلىالسلابمواوالصلاة،العالمينربدثهالحمد

وحملهديهإلىدعاومنوصحبها7لهوعلىالعالميةورسولالإنسانيةهادي

بعد:أماالألدين،يومإلىدعولّهمشعل

رسلهألسنعلىلعبادهنصبهالذياللّهطريقهوالمستقيمالصراطف!ن

سواهإليهلهمطريقولا،وجنتهرضوأنهإلىوسبيلًا،إليهلعبادهموصلًافجعله

فلابالعبوديةإفرادهوهوالمسمكيم؟الطريقهذاإلامسدودةكلهاالطرقبل

وهذاوالمتأبعةبالطاعةعت!محمدلرسولمهوالإقرار،عبوديتهفيأحدبهيشرك

ورسوله.عبدهمحمدًاوأنالثهإلاإلهلاأنمضمونكله

قال.سواهلهدينولاوالعملالحقمعرفةوهوالحقودينالهدىهووهذا

وَإسْحَقَوَإشنَعِيلَإئبزَهِيمَعَلىأُنزِلَوَمَآعَلئنَاأنُزِلَوَمَاَبِاَدئَهِءَاشا)قي:تعالى

أَحَدِمِّنهُصئتِنَنُفَرِّن!زَبِهِمْمِنوَاَفَبِئوتَوَعِايمَىمُوسَئأؤتيَوَمَآوَاَلأشبَا!وَيَعْعُوبَ

:84،!!أ*عمرانلَمُومُ!لِمُونَوَنَخنُ

الأنبياءعليهمرالذيالمطروقوالسمبيلاللّه،منالمستقيمالصراطهوفذلك

.الإسلامهوَذلكوالمرسلون

المسيحيةنظرةعنكليًّااختلافًاوالعقائدالأديانإلىالإسلامنظرةوتختلف

منذالمسيحيينتلقينإلىالمسيحيالدينرجالعمدفقد،الكنيسةفيممثلة

هياليهوديةوأن،الحقوالصحيحالوحيد،اللّهدينهيالمسيحيةأنطفولتهم

عنالنظروبغضواختلاوّ،كذبأديانمنعداهماماوأنللمسيحيةتمهيد

هذايزالفلاالأديانبينللتقريبالفاتيكانبدأهاالتيالأخيرةالمحاولات
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مق!مه--6

العالمفيخاصةكنائسهمفيالقساوسةبهويبشرالمسيحيينبينساريًاالاعتقاد

عنليبلغ،إسرائيلىشعبمنأنبياءهاختارقداللّهأنالمسيحيويعتقد،الثالث

بنيأنبياءفيفقطيعتقدالمسيحينجدذلكوعلى،وتعاليمهرسالتهطريقهم

.نبوةكمدعيأنبياءمنعداهمماإلىوينظرالدينيةوتعاليمهمإسرائيل

كما،وسائلمناستطاعتِماكلالتبشيريةالإرسالياتواستخدمت

الأنبياء؟منالأخرىالرسالاتأصحابلهدمالكليةجهودهاوجهت

)يسوعأنعليهمالمترددينأذهانفييرسبواحتىوالكفرةبالدعاةفأسمتهم

نأويكفي،اللّهأرسلهالذيالوحيدالرسولوأحيانًاالوحيدالإلههو(المسيح

الدينيةأفكارهملنفهمبه،أتىالذيالدينوعنعالهمحمدعنكتبوهمانقرأ

الدينهذاصاحبعلىتحاملهمونرىالصغر،منذنفوسهمفياستقرتالتي

ا--اصةا"ا0"4اطء.4ة.ةاا-"ة--ا-ءاا("د

سح!-حأهـاسرَتاحي!رهـ-جمأحسسوانجتحير-احعى-تس!ور!ى

إسرائيل.بنيغيرمنالأنبياءبهينادي

عندسواء،القرآنتحريفعنالأوقاتمنوقتفيالكهنةهؤلاءيتورعولم

بل،اللغاتمنغيرهاأوالإنجليزيةاللغةإلىترجمتهأو،العربيةباللغةطبعه

زومحمدعنكتبهمفيخاطئةمعلوماتدسإلممامنهمالعلماءبعضذهب

وعنالحقعنأبنائهمضلوبذلك،معتقداتهمإلىغيرهمدعوةفيوضلوا

بالحق،جهلهممنناشئًاالنصارىكفركانلذلك،المستقيمالواضحالطريق

عليه،همالذيالباطلآثرواذلكومع،الحقلهمتبينف!ذافيه،وضلالهم

محمدًاأنيعرفونكانواإذاليهود،أمةوهىعليهاالمغضوبالأمةأشبهوا

والحسد،،الكبرمنالفاسدةبإرادتهملكن،أبنائهميعرفونكماالثهرسول

أشبههمفإذايقبلوها..ولمالإسلامبدعوةكفروا،والبغي،السحت!يثار

ضالين.بقائهمفوقعليهممغضوبًاصارواذلكفيالنصارى
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7-+1طقلمه

مصدرمنبعثتالعالمفيالسماويةالأديانجميعبأنفيعتقدونالمسلمونأما

رسولًاأرسلقدوتعالىسبحانهالثهأنإلىيشيرالكريموالقرآنمفرد،واحد

ئَنْفَمِنهُماَلظعوتوَأتجتَشوأاَلنَهَأغبُدُو(أَتزَسُو،أُمًؤ!لبَغتنماقِوَلَقَذ):امةكلإلى

عمبَةُكاَتَكَئفَفَاَنظُرُ!اَلازضِفِىشَسِيهُدأألضمَنلَةعَيَفِحَقتئَىهـشهُمألئهُهَلَ!

النحل:36(!!أاَئصُبهَذِيب

عبادته-علىويحثهمالخير،طريقلأمتهيبينأنرسولكلمهمةوكانت

حبُّامخلوقاتهعلىأسبغالذيوهو،والأرضالسماواتخالق-وتعالىسبحانه

أمةعلىأمةالكونخالقيحابىأنيمكنلاوبالتالي،يرزقهمالذيوهو،ورحمة

تعاليمهيحملرسولًاغ!يرهدونإليهفيرسل،الشعوبباقيعلىشعبًايفضلأو

الدياناتمصدربأناعتقدإذاإلاصحيحًاإسلامهيكونلافالمسلم،وأوامره

وتعالى.سبحانهالثههوالسماوية

:وأخيرًا

وراؤهتخفىالذيالستاروتُرفع،الإسلاماللّهدينمعالأوجهتنكشف

قلبعلىالرحمنعندمننزلالذياْلقرآنيقولحيث،والرهبانالقسيسين

صطهسر:-الإسلامرسول

(18:الإصاءأ!!زَهُوقاآبخَطِلَكاَنَإنَّاَلنطِلوَزَهَقَلحَقإَجَاوَقُل)
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أ!ئن

لم!بئ!

الملإو!كأ!ةففيمزلىا

بمإدإنيإِالبكتسؤبرإ!!فلمبرلى

ولكنهمالحملانبثيابيأتونكمالذينالكذبةالأنبياءمناحترزواأ

تعرفونهم،ثمارهممنفإذا..خاطفةذئابالداخلمن

(02-751:)متى

الإنجيل،أطاعواقدالجميعليسألكن

(16-51:)رومية
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الأولالفصل

صرروابئعيسىالمسيحإثجيلالثدان

:-هماأساسيينمصدرينمنوتشريعاخهمعقائدهمالنصارىيستمد

المقدهـ-الحمَابأولا:

المسحونيقهالمجامعمَرارات:ثانيا

تقررومابهاللتعريفخاصَّافصلًالهانعقدفسوفالنصرانيةالمجامعأما

.القراراتهذهفيالعقديالتحريفمظاهروبيانعقديةقراراتمنفيها

نأقبلوذلكأقسامهوبيانبهالتعريفيليففيماالمقدسالكتابوأما

فيه.العقديالتحريفمظاهرلبيانالتفصيليةبالدراسةنتناوله

قمسمين:إلىالنصارىعندالمقدسالحتابوينقسم

والكتببالتورأةيسمىماويشمل(القديم)العهدهو:الأولالقسم

.وثلاثونتسعةوعددها..بهاالملحقة

سفرَاوعشرينسبعةويحويالجديد()العهدعليهفيطلق:الثانيالقسماما

إنجيل-لوقاإنجيل-مرقصإنجيل-متى)إنجيلالاْربعةالأناجيلهي

يوحنا(.

إلىرسالةعشرأربعةوعددهابولسرسائلوتشمل:الرسلورسائل

رسائلوثلاثوالثانيةالأولىبطرسورسالتان،يعقوبورسالةالعبرأنيين

اللاهوتي.يوحناورؤيايهوذا،ورسالة،والثالثةوالثانيةالأولى:ليوحنا

ورسائلالجديدالعهدوأناجيلفيهاماوبيانالقديمالعهدنتناولأنوقبل

النصوصلضياعنتيجةالعقديالتحريفمنفيهماوبيالقبالدراسةالرسل

ا!عيسىإنجيلعنأولًاالحديثمنلابدذلكقبل-النصرانيةفيالأصلية

الصحيحةالعقيدةعلىويحتويالنصرانيةفيالأصليةالنصوصيمثلباعتباره

فقدانه.قبل

للمسيحأنيثبتمازعمهمفيوالقانونيالكنيسةمنالمعتمدكتابهمففي

...إنجيلى
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1طفقود-1لمنجيله-12

!؟الإنجيلهذافأين

للمسيحأنللشكمجالًايدعلابماتثبمتوالتيكتابكمذكرهاالتيفالأعداد

هي:-إنجيل

الثهملكوتببشارةيكرزالجليلإلىيسوعجاءيوحناأسلمما)وبعد-ا

بالإنجيل(وِاَمنوافتوبوا.الثهملكوتواقتربالزمانكملقدويقول

.(41-ا)مرقس

للخليقةبالإنجيلواكرزواأجمعالعالمإلىاذهبوا)يسوع(لهموقال2-

المؤمنينتتبعالآياتوهذه،يدانيؤمنلمومنخلص،واعتمدآمنمنكلها

.17(:6:15)مرقس

المسيحبنعمهدعاكمالذيعنسريعًاهكذاتنتقلونأنكمأتعجب3-)إني

يحولواأنويريدونيزعجونكمقوميوجدأنهغيرآخرهوليسآخرإنجيلإلى

-7(.ا:6)غلاطية(المسيحإنجيل

بهأكرزالذيالإنجيلعليهموعرضتإعلانبموجبصعدت4-)وإنما

باطلًا..سعيتقدأوأسعىأكونلئلاالمعتبرينعلىبالانفرادولكنالأممبين

العزلةإنجيلعلىاؤتمنتأنىرأواإذبالعكسبلالإنجيلحقعندكمليبقى

7(.-2:2)غلاطية(الختانإنجيلعلىبطرسكما

كأننالانتكلمهكذاالإنجيلعلىنؤتمنأناللّهمناستحسناكما)بل5-

2(.:4الأولى)تسالونكىقلوبنايختبرالذياللّهبلالناسنرضي

بلفقطاللّهإنجيللانعطيكمأننرضىكناإليكمحانينكناإذ)هكذا6-

وكدناتعبناالإخوةأيهاتذكرونفإنكمإلينامحبوبينصرتملأنكمأيضًاأنفسنا

(9-2:8الأولمما)تسالونكياللّهبإنجيللكمنكرز

)تسالونكىالمسيحيسوعربناإنجيليطيعونلاوالذيناللّهيعوفونالا7-

8(ء:االثانية
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-1نجيلهيطلو!1طلللي!13-
)تيموثاوس(عليهأنااؤتمنتالذيالمباركاللّهمجدإنجيل)حسب8-

.(1-اا:الأولى

)رومية(اللّهلإنجيلالمفززرسولًاالمدعوالمسيحليسوععبد)ب!ولس9-

1(.:ا

:9(.ا)رومية(ابنهإفجيلفيبروحيأعبدهالذياللّه)فإن-01

.(16:ا)رومية(المسيحبإنجيلأستحيلستالأني-اا

اللّهلإنجيلمباشرًاالأمملأجلالمسيحليسوعخادمَاأكونحتى)ا-2

.(51:16)رومية(الأممقربانليكودطككاهن

2(.51:0)رومية(المسيحبإنجيلالتبشيرأكملتالقد-13

المسيح(إنجيلبركىملءفيسأجيءإليكمجئتإذاأنىأعلم)وأنا-41

.(251-9)رومية

عائقًانجعللئلاشيءكلنتحملبلالسلطانهذانستعمللمالكننا-15

:9(21الأولى)كورنثوسالمسيحلإنجيل

الإنجيلمنبالإنجيلينادونالذينأنالربأمرأيضًا)هكذاا-6

.(9:41الأولى)كورنثوس(يعيشون

لمحتىنفقةبلاالمسيحإنجيلأجعلأبشروأناإذًاأجريهو)فما17َ

.(-918الأولىكورنثوس)رسالة(الإنجيلفيسلطانياستعمل

الأولى)كورنثوس(فيهشريكًالاكونالإنجيللأجلأفعلهأنا)وهذا-18

.)9-23

كورنثوس)رسالة(بهبشرتكمالذيبالإنجيلالإخوةأيها)وأعرفكم-91

.(-ا15الأولى

فيبابليوانفتحالمسيحإنجيللأجلترواسإلىجئتلما)ولكن0-2

.(2:21الثانية)كورنثوسالرب
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1طفقي--14*نجيلط
تفيىءلئلاالمؤمنينغيرأذهانأعمىقدالدهرهذاإلهفيهم)الذين21-

.(4:4الثانية)كورنثوس(المسيحمجدإنجيلإنارة

لإنجيلاعترافكمطاعةعلىاللّهيمجدونالخدمةهذهباختبارهمذ)221-

.(13-9:)كورنثوس(وللجميعلهمالتوزيعوسخاءالمسيح

-01الثانية)كورنثوس(المسيحإنجيلفيأيضًاإليكموصلناقد)إذ23-

41).

وأتأخذوهكنتمأوبهنكرزلمآخربيسوعيكرزالاَتيكانإن)ف!نه24-

.(4:االثانية)كورنثوس(تحتملونكنتمفحسنًاتقبلوهلمآخرإنجيلًا

مجانَابشرتكملأنيأنتمترتفعواكينفسيأذللتإذخطيةًأخطأت)أم5-2

7(.:11الثانية)كورنثوساللّه(ب!نجيل

)أفسسخلاصكمإنجيلالحقكلمةسمعتمإذأنتمأيضافيهالذي)26-

.(13:ا

.(6:51)أفسسالسلامإنجيلباستعداداْرجلكم)وحاذين27-

بسراجهارٌلأعلمفميافتتاحعندكلاملييعطىلكي)ولأجلي28-

(6:91)أفسس(الإنجيل

وتثنيهالإنجيلعنالمحاماةوفيوثقيفيقلبيفيحافظكمالأني92-

7(.ا:)فيلبى

.5(:ا)فليبى(الآنإلىيومأولمنالإنجيلفيمشاركتكمالسبب0-3

تقدمإلىأكثراَلتقدأموريأنالأخوةأجهاتعلمواأنأريد)ثم31-

.(:12ا)فيلبى(الإنجيل

ء(:17ا)فيلبىالإنجيللحمايةموضوعأنىعالمينمحبةعن)وأولئك32-

معًامجاهدينواحدروحفي..المسيحلإنجيليحقكماعيشوا)فقط33-

:27(.ا)فيلبى(الإنجيللإيمانواحدةبنفس
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-15يلللو!1طلللي!بخيله-

لأجلمعيخدمأبمعكولدأنهتعرفونفأنتماختباره)وأما34-

:22(.2)فليبى(الإنجيل

معالإنجيلفيمعيجاهدتااللتينهاتينساعدالمخلصشريكى)يا35-

3(.:4)فيلبىأيضا(كليمندس

لممكدونيةمنخرجتلماالإنجيلبداءةفيأنهالفيلبيون)أيها36-

.(4:51)فيلبى(العطاءحسابفيواحدةكنيسةتشاركنى

جهادفياللّهب!نجيلنكلمكمأنإلهنافيجاهرنافليبىفيتعلمون)كما37-

2(.:2الأولى)تسالونيكىكثير(

)الأولى(عليهأنااؤتمنتالذيالمباركاللّهمجدإنجيل)حسب38-

.(1:11ثيموثاوس

وأنارالموتأبطلالذييسوعمخلصنابظهورالآنأظهرت)وإنما93-

.(01:ا)ثيموثاوس(الإنجيلبواسطةوالخلودالحيوة

قيودفيعنكعوضًايخدمنىلكىعندقأمسكهأنأشاءكنت)الذي0-4

8(13:ا)فليمون(الإنجيل

هيفمامناأولًاكانفإناللّهبيتمنالقضاءابتداءلاالوقتالأنه-41

(4:17الأولىبطرس)رسالة(اللهإنجيليطيعونلاالذينخهاية

كتابكم:يقولوأخيرَا

.(61:ا..)رومية(الإنجيلأطاعواقدالجميعليسالكن

بولسعليهأتومنأوالذىكثيرًاكتابكمعنهتكلمالذيالإنجيلهذافأين

للنصرانية؟المحرف
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1طفقي-لمنجيله1

:-وهيجدّاهامةنتيدجةالىنصلسبقمما

الرسلأعمالبهيقرماوهذاالمسيحمتبعيوشمجنيرشدكانبولسأن-ا

8(.7(-)الإصحا!

(9:1الرسل)أعمالانظرالمسيحتلاميذويقتلجمهددبولسكان2-

وشخصيةودهاءذكاءِوذوسلطةوذومكانةوذوقويكانبولس3-

إلىبالإضافةالناسنفوسفيومؤثرجذابكانأنهكمامنقادةوليستقائدة

شخصيته.قوة

غيرولكنهممنهمويكونبالتلاميذيلتصقأنيحاولبولسكان4-

26(.:9الرسل)أعمالمنهوخائفينلهمصدقين

علىدليلوهذالهتطمئنالتلاميذفجعلويحبهيصدقهكانبرناباولكن5-

27(.-9الرسل)أعمالبرناباعلىمؤثركانبولسأن

تكلمالذيالمسيحإنجيلتحريفبولسحاولالأمورهذهكلوبعد6-

مرقس.(17-آ:1)5،(1-14)مرقصعنه

مرقسمنالإنجيلبولسفأخذبولسمنوخافوارفضواالتلاميذولكن

بولسرسائلفيإلامرقمسبعدالمسيحلإنجيلذكرنجدلمولذلكوبرنابا..

تذكرالرسلأعمالانإلىبالإضافةالإنجيلهذاعلىألّومنأالذيالوحيدوإنه

وبعدأخبارهفانقطعتسيلا..إلىوذهبومرقسبرنابامعتشاجربولسأن

عنهفانفضواالربلتلاميذومخيفمؤثربولسفكان..البدعبهذهظهرذلك

..وبولسهويعاصرهولمالمسيحتلاميذمنليسالذيلوقاالطبيبإلا

وفىالمسيحمنأكثرتمجيدًابولسيمجدأنهلوجدنالوقاأعمالفيدققناولو

شيءنسمعلموبرنابابولسبينالمشاجرةبعد..عليهبولستأثيرعلىدلالةهذا

المجامعورفضتهبولسوتعاليمتحريفأجلمنكتبهإنجيلإلابرناباعن
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تداوله.وحرمتالنصرانية

أنبياءمنخوفبطريقةتحذرأنهاسنجدالباقيةالرسائلفيالنظردققناولو

:-كاذبةبتعاليمالأممإلىخرجواكذبة

روحكلتصدقوالاالأحباء)أيها(ا:4)الأولىرسالتهفييوحنافيقول

إلىخرجواقدكثيرينكذبةأنبياءلأناللّهمنهيهلالأرواحامتحنوابل

(.العالم

فيأيضًاكان)ولكن2:ا(:)الرسالةنفسفيرسالتهفيبطرسويقول

رسالتهفيأيضًاوقال(كذبةمعلمونأيضًافيكمسيكونكماكذبهأنبياءالشعب

(.اللّهإنجيليطيعونلاالذيننهايةهي)فما(17:)4الأولى

صدقكانإن)ف!نهاللّهليمجديكذببأنهصريحَااع!ترافًااع!ترفوبولس

7(.3:)رومية!كخاطعبعدأناادُانفلماذالمجدهبكذبيازدادقداللّه

هَابروأاَلَذِينَ)قِنَالمدبر:وتحريفهماليهودعنالكريمالقراَنيقولهذاوفى

.(6:4النساء!أتَوَاضعِهِءعَناَلكلَمَيُحَزِمؤُنَ

عَقَلُوُههَا!دِكَثيُحَزِفُونَهُرثُؤَاَلئَهِ!بَمَلمجتمَعُرنَئِنْهُغفَرِديئ)رَمًذكَانَ:أيضاويقول

.75(:البقرةأ!!يَغلَمُوتَوَهُتم

بقدروالخالقالخالقبقدرالمخلوقجعلتمبأنكمكتابكميعترفكما

بالكذباللّهحقاستبدلوا)الذيناللّهدونمنأربابًاءالناسجعلتمأيادخلوق

:ا)روميةأمينالأبدإلىمباركهوالذيالخالقدونالمخلوقوعبدواواتقوا

مِّنأَزصبا؟وَرُهبَشَهُغاَصآرَهُئمأغذُرا):-الكريمالقرآنيقولهذاوفى

!لَّاهُووَحَدآلاإِلَهَإِلهالِ!غبُسدُؤاإلَّاأُمِرُواوَمَاَاَتررمَزصيمَوَاَلمحسِيحَأدئهِدوُتِ

.(13:التوبةأ!!ي!رِ!وتَعَمَّاوسُئخَنَهُ

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


1طفقي--18\لمنجيد
وتركيزهمةبكلالاَتيفيفاتبعونانقولماصحةلكمنثبتوحتى

!انصاف:-
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العقيقدةالمسعدعوة

-4السن!عيسىإنجيل

وهىأط!كا!س!أ4ولهاليونار"الكلمةعلىأصلهافيترجعإنجيلكلمة

بشارةعبارةوهىو)أنغليون(،حقيقيجيد،،مرحىبمعنى)ايوا(منمركبة

(.الحقيقيةبالسعادة)التبشيروالمعنىبالفعلالتبشيرأو

علىاللّهأنزلهالذيالكتابهوالكريمالقرآنيثبتهكماا!لاعيسىوإنجيل

ونورهدىفيهإليهاللّهأوحاهوحىوهوا!عملامريمابنعيسىورسولهعبده

الثهتوحيدإلىالدعوةمنالسماويةالكتبسائرعنجوهرهفييختلفلاإنهكما

:-قالحيثعمرانآلسورةفيالكريمالقرآنأخبركماالبشروهداية

يَدَتهَبينئِمَامُ!حَدِّئاباَلحَقعَلندَاَنكِنَفقَئَلَ!إلَاهُوَاَفَئُالقَيغُالَهَلَاَأدنَهُ!)ا"لرَ

لَهُضاَدلّهِئايثاَلَّذِينَكَفَرُواإقاَننُزقَانوَأَزلَلّلِنَّاسِهُدصتجلُمِن!وآقيبحيلَاَلئؤرَئةَوَأنزَلَ

،4-أ:عمران!!أ+اَننِقَامىدو!لِينوَأللًةيدشَدِعَذَأب

وبعدعصرهفيموجودًاكانقدا!سني(عيسى)إنجيلالحقالإنجيلهذا

به.الإيمانإلىإسرائيلبنيا!لاالمسيحدعاوقدرفعه

جاءبلالكريمالقرآنفيجاءماعلىا!سملاعيسىلإنجيلاثباتنايقتصرولا

:-مرقسإنجيلفيجاءفقدوالحديثةالقديمةالنصرانيةالكتاباتفيإثباته

الثهملكوتببشارةيكرزالجليلإلىيسوعجاءيوحناأسلمَما)وبعد

)مرقس(بالإنجيلوآمنوافتوبوااللّهملكوتواقتربالزمانكملقد:ويقول

1/41-02)

:-تسالونيكىأهلإلىرسالتهفيقولهمنهارسائلهفيأيضًابولسوذكره

عنليسوعظنالأنكثيرجهادفيالثهب!نجيلنكلمكمأنإلهنافي)جاهرنا

الإنجيلعلىنؤتمنأناللهمناستحسنابلبمكرولادنسمنولاضلال
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1طفقي--25*نجيله
نكرزكناإذوكدناتعبناتذكرونالإخوةأيهافإنكم:يقولثم..نتكلمهكذا

2(./2)تسالونيكىالثه(بإنجيللكم

يديبينالاَنلهوجودلاالستلاالمسيحعلىنزلالذيالإنجيلهذاأدنإلا

التصريحومعيقدسونهاالتيالمكتوبةالأناجيلضمنمنهووليسالنصارى

أعمالسفريقولهذِاوفىبهأَلإي!انوطلببوجودهآنفًانقلناكماأناجيلهمفي

شهدوا)وكمااليهود:-منللسامريندعوخمهمافيويوحنابطرسعنالرسل

كثيرةقرىفيبالإنجيلوبشراأورشليمإلىرجعاالرببكلمةوتكلما

)1(.للسامرين(

منكثيرًااستفادواقدكتابهاأنيجدوغيرهاالأربعةالأناجيلعلىوالمطلع

لاالتيالوقائعبعضعنهفنقلواضياعهقبل!عيسىعلىالمنزلالإنجيل

والآراءالعقائدمنإليهاأضافواثمالوحيبواسطةإلابهاللعلمطريق

بلالمرسلالنبيكلامأوالمنزلبالوحيصلةأدنىلهليسماوالتوجيهات

هذافيذلكسنوضحكماالأصليالإنجيلفقدانبعدبالعقيدةتحريفًاكانت

الفصل.

أحوالبيانفينحتصرةرسالةالمسيحيةبدايةفي)كانأكهارت:-يقول

القلببمنزلةالإنجيلهذاوكانالأصليالإنجيلأنه:يقالأنويجوزالمسيح

(.الترتيبعلىفيهمكتوبةالمسيحيةالأحوالتكنولم

فيالواسعةدراساتهبعدأسلمالذيالفرنسيالرسام-دينيه()أتيينويقول

عيسىإلىالإنجيلأوحىقدسبحانهاللّهأن)أمافيها:-القيمةوبحوثهالأديان

لهيبقولمواندثرضاعقدالإنجيلهذاأنفيهشكلافالذيقومهولغةبيغته

بعنايةم2291عاملبنانفيالمطبوعةالمقدسالكتابنسخةمنمأخوذالنصهذا)1(

الأرثوذكسيةصالنسخةوهىالأوسطالشرقفيالمقدسالكتابدار/زيادةأغناطيوس

8/25.
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)1(أبيد(أنهأوأثر

المسيحبلغلغةبأييعلملاأنهفالواقعا!لاعيسىإنجيلبلغةيتعلقوفيما

نأنعلموفحناليونانيةأوالعبريةأمالاَراميةأهي،التعيينوجهعلىرسالته

لكنهمأيضا،ذلكيعتقدونوالنصارى،قومهبلسانيرسلرسولكل

لأنذلكالمسيحفيهبعثالذيالعصرذلكعلىالقاعدةتطبيقفييتحيرون

وأماالاَراميةينطقونكانواالوقتذلكفيالشامبلادوسمائرفلسطينيهودكل

الفترةوأولالبابليالأسرعصرفيفضاعتالقديمةاللغةوهىالعبرية

له.المعقبةالوسيطة

نسبةوهمالشامبلادخارجالجالياتيهودأكثرلغةكانتفقداليونانيةأما

أكثرهم.يكنلمإنالعصرذلكيهودمنجدًّاكبيرة

لكوخمهابالاَرأميةرسالتهبلغالمسيحأنالمعاصرينالبياحثينعندوالأرجح

فيالآراميةالألفاظمنعددولوجودفيهابعثالتيالبلادفيالمستعملةاللغة

.اليومالناسبأيديالموجودةاليونانيةالأناجيل

وبيناللّهش5بهالموحىعيسىإنجيلبينعلاقةلابأنههذاعلىواعزض

الاَراميةالكلماتفإنأخرىجهةومنجهة،منهذا،الجديدالعهدأناجيل

الوقتنفسفيوليستثادرةكلماتالجديدالعهدأناجيلبعضفيالموجودة

دارجةاَراميةفهي)بشيطا(ككلمةالدارجالنوعمنهيَبلقديمةكلمات

القديمة.الآراميةاللغةغيرسهلة

كانالمعكللاعيسىإنجيلأنعلىدلالةذلكمنشيءفيفليسكلوعلى

يستندونماإلاالآراميةكانتالإنجيللغةبأنللقائلينفليسبالاَراميةمكتوبًا

المسيح.فيهابعثالتيالبلادفيالمستعملةاللغةهيكانتاللغةهذهأنمنإليه

.174صالشريفالقرآنفيالأديان)1(
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1طفقي--!!!ع*خيلا
بأنقائلهيوردهفرضفهوالعبريةباللغةمكتوبًاالإنجيلكونعنأما-

التوافقيتمحتىالعبريةوهىالقديمةوكتبهمعلمائهمبلغةنزلالإنجيليكون

وبينها.بينه

فينجدأنناالواقعففي:اليونانيةباللغةالإنجيلكتابةفرضعنأما-

بالسريانيةكانلإنجِيلوذكرًاالعبرانيينلإنجيلذكرًاالقدماءالنصارىكتب

يومناإلىكاملًاضياعًاضاعاالإنجيلينهذينلكنواحدلسمانوالآراميةوهي

باليونانية.الأصلالإنجيليكونأنالباحثينكثروششبعدهذا،

عهدعلىالإثجيلهذاكتبفهلدعوتهالمسيحبهابلغٍالتياللغةكائتو؟لا

؟وجيزةفترةبعدكتبثمالأمرأولفيشفريّانقلأنهأما!عيسى

شفاهًاأولًاانتشرالإنجيلأنمشاحةالا:-اليسوعيإلياسبولسيقول

--ااصاا"اصءاا"أهة"!ء-ا8)-ا-الأ".،اد!11(،*ا00-ا،ح"8

حع!اجمجمااجسرحاح!--:يخبىم.سب!----.تقا::3

إنجيللهيقالشيءكتابةمنيتمكنوالمعيسىاصحابإنبل)2(.العالم!لى

تحريرفيذاكإذيتفكرواولمالاَحادصدورفيمحفوظةكانتطقليلةفقراتغير

)3(.دينهمأصلمنشيء

الروايةأنعلىمجمعونوباباواتهاأساقفتهابلورهبانهاالنصرانيةومؤرخو

وكل،منهكثرومعتمدة،عليهترجحبل،التدوينمستوىفيل!نجيلالشفوية

منهدوّنواواذاالشفويهّ،الروايةعلىمقصورًاكانالحوارينأقوالمنرووهما

.والرسوخالثباتلزيادةفذلكشيئًا

الكبيروالمؤرخالشهيرعالمهمعنعطارالغفورعبدأحمدالشيخوينقل

رفعهبعدكتبعيسىإنجيلبانيقولونلافهموإلاالجديدالعهدأناجيلبهذايقصد)1(

بسنين.

.14،15صالمسيحيسوع21(

.11صوالخالقالمخلوقبيينالفارق)3(
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بوسبوليكرمناللسانيةبالروايةأخذ)إنه:قالأنهم(-41222)0أريناوس

أورشلينأساقفةحالأشهدالم:ويقول(الحوارييوحناتلميذبوسوبوليكر

نأاللسانيةبالروايةإليناووصلاللسانبروايةثبتبلكتابفيمدونًا

تفترسهحتىالوحوشبينب!لقائهليقتلوهروماإلىساقوهعندما-أغناطيوس

بالتزامويوصيهمالمنتشرةالباعمنويحذرهاالكنائسطريقهفييعظكان-

تلكبتدويننصحالحفظمنالمزيدفيولرغبتهشديدًاالتزامًااللسانيةالروايات

.1()(الروايات

الرواياتعلىكانالنصرانيةأولفي-النصارىعند-الأمرفمدار

والمؤمنينخاصةبصفةوتلاميذهمالحوارينألسنةعلىعيسىلأقوالالشفوية

ا!.عيسىإنجيلفقدانبعدوذلكعامةبصفةبالمسيح

منشيئًافيهايسجلونالتيالكتاباتبعضوجودمنذلكيمنعولا

منكانوربماإليهيوحىكانمماصدورهمفييحفظونهوماا!لاالمسيحوصايا

يجوز)إنه:وقالاكهارتعنهاتحدثالتيالرسالةتلكالقليلةالكتاباتهذه

(.الأصليالإنجيلهيتكونأن

فقدانايعتبرالنصرانيةعهودأولفيا!سمنيعيسىإنجيلفقدانأنوالواقع

وماعقائدمنيعتقدونهفيماالنصارىإليهيرجعالذيالصحيحللمصدر

مداركانالتيالأولىالفترةتلكفيا!المسيحعنمأئورةأقوالمنيتناقلونه

.ووصاياهالمسيحلأقوالالشفويالنقلعلىفيهاالأمر

الجديدالعهدأناجيلتظهوأنقبلعديدةسنواتالفترةهذهامتدتوقد

الىأدتالتيوالسياسيةوالدينيةالثقافيةالعواملوجودومع،الرسلورسائل

مع-فيهملتأثيرهانتيجةوقلوبهمالناسعقولفيالنصرانيةالعقيدةتحريف

.044صوالعقاندالديانات)؟(
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يفقدونالناسجعلقدالسنحَلأعيسىإنجيلضياعفإنالعواملهذهوجود

الصحيحةعقيدتهممعرفةفيإليهيرجعونالذيالأساصيالمرجعبضياعه

العوامل.هذهتأثيرتحتالعقديالتحريففيالوقوعمنيعصمهموالذي

وخارجيةداخليةعواملالأصليةالنصوصلفقدإنأنهناذكرهيجدرومما

منهمفضاعكتابهمعليأنفسهمالنصارىمحافظةعدمهيالداخليةالعواملأما

ئِئَاحَظّامِيثَمًهُوفَلشُو(أَخذنَانَصَرَىتَائوسأ،نَااَتَذِيص)وَمِف:تعالىاللّهقالكما

.الإهمالعلىدليلوالنسيان،.:14المائدة!أبِهِءذُئحِرُوأ

بالإحراقمخالفيهمكتبعلىالفرقأصحابتسلطايضًاالعواملومن

.والإبادة

علىالرومانقبلمنالاضطهاداستمرارأهمهامنخارجيهّعواملوهناك

يعطىلاو!ذاوإتلافهاالنصارىكتبإحراقوتعمدهمطويلةفترةالنصارى

ومنالطويلةالسنواتهذهخلالا!سحلاالمسيحأقوالمنينقلونهمابكلاليقين

للنصوصوفقدانهمنسيانهمتأثيرتحتالعقديةالتحريفاتمنهمتقعثم

السنوأت.هذهخلالالمحفوظة

التيالأصليةالنصوصفقدانإلىال!نلاالمسيحلإنجيلفقداخهمأدىوقد

الوحينصوصمننسوهبماتذكيرهمأوأخطائهملتصحيحإليهايرجعون

الإلهي.

المسيحنحوالإسلامموقفالأصحعلىأووالمسيحيةالإسلامقارناإذا

جانب!ممنفالمسلمونهأمة؟مفارقاتنجدمحمدنحوالمسيحيةوموقفا

سبحانهاللّهأرسلهمالذينالرسلمنكغيرهعظيمكرسولعيسىفييعتقدون

ويحترمونه.لجلىس!محمدًايحبونكماويحترمونهيحبونهوهموتعالى

إلا-كتبهمفيإطلاقايحاولوالمبلجم!!محمدًايرفضونفهمالمسيحيونأما
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السبلبكافةتحقيرهفيفشطواومحبةباحترامالتحدث-منهمالقليلالعدد

.الغربيونالكتابخاصة

الأغراضعنمنزهةدراسةمحمدوحياةعيسىحياةدرسناماإذاونحن

منهماكلاوأنالبشريةإلىرسالتهحملهحتىاللّهبكرمنعمقدمنهماكلاأننجد

منالإنسانلإنقاذوالسعيوتعالىسبحانهبوسالطّللتبشيروحياتهوقتهكرس

العالم.فيوإرادتهاللّهكلمةنشرأجلمنرالسعيالمعاصيوتحبنيبهخطاياه

ورسالته:عيسىحمِاة

أوخمس!بنحوالكن!سةبهتعترفالذيالرسميمولدهقبلا!لاعيسىولد

الميلاد:-قبلوالخامسالعامبينماالفترةقيولداْنهأيسنواتسبع

فيولدأنهويبدوالقديمةفل!سطينفيمتوأضعةعائلةالىسمميرهو

الشتاء.فيوليسالخريف

المفهومومن،ولادتهإثرفيهفوضعتهالغنممذودإلىبهذهبتوالدتهلأن

الكلابعضىيوجدحيثالخريفاوالربيعفيإلىحظائرَهاتتركلاالغنمأن

الخريفمنتصفبعدإلارطبإلىيتحوللاالبلحأدطكماالعراء..فيلترعاه

ابتداءأيالخر!ط.أو)خرفييقعيومفي!لدقدا!عيسىأنذلكومعنى

ديسمبر(.13أوديسمبر52اويناير)7فيولي!نِوفمبرآخرحتىأكتوبرمن

بصددولكننا،المسيحفيةولدالذيالشهوأوالسنةبصددلسناهناونحن

الأولىحياتهسنواتعنكثيرًانعرفلاالشديدوللأسف،ورسالتهحياته

نأإلىإليهالمنسوبالإنجيلفيأشارقدلوقاإننقولهأننستطيعماوكل

فيهالناسومحبةاللّهفيمحبتهوعظمتبنيتهقويتكماحكمتهزادتقدعيسى

الك!نةرئيسأيامفي)المعمدانيوحناظهروكانوالثلاثينالثانيةبلغوعندما

جميعإلىفجاءالبريةفيزكريابنيوحناعلىالثهكلمةكانتوجيافاسحنان
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فيمكتوبهوكماالخطايالمغفرةالتوبةبمعموديةيكرزبالأردنالمحيطةالكورة

(.النبيأشعياءأقوالسفر

إلىرجعناإذاولكننااليسوعيونالاَباءترجمهاالتيالعبارةهذهنفهملاوقد

من2،34،فقراتالثالثالإصحاحفييليكماالمعنىنجدالإنجليزيةالنسخة

إلىأوحيعهدهماوفىكبيرينقسي!سيينوجيافاسحنان)وكانلوقا:-إنجيل

ينادىوراحالأردنعندالبلادجميعإلىفذهبالبريةفيوهوزكريابنيحى

أشعياءكتابفيمكتوبهووكماالتائبينخطايااللّهيغفرحتىبالتوبة

(،الرسول

عيسىعلىالوحياللّهأنزل؟المعمدانيحيىفيهظهرالذيالحينذلكوفي

أنبياءسلسلةوليكملالحق،2الدينليعيدلليهودمسيحااختارهالثهبأنليخبره

%سرائيل.بني

علىويخرجونيخالفونهكانواولكنهماللّهدينيجهلونإسرائيلبنويكنولم

حيلةويجدونللدينمخالفهوماكليقننونالفريسيونوكانوأسسهتعاليمه

روحضاعتوهكذاولمنفعتهمالأمرلأوليإرضاءالدينتعاليمعلىللخروج

ينفىأويهلكيديهبغسليستهينمنأنبهينادونمابينمنوكانالحقالدين

بأنالربوصايالترفضون)إنكم:-لهموقال!عيسىلهمفتصدىالأرضمن

(.تقاليدكمعلىتحافظوا

كانفمثلًاالسبتفييأتوخهالهامعنىلاوعاداتغريبةقواعدلهموكانت

مترًا،عليهايزيدولاالسبتفيذراعألفينحويسيرأنالشخصص!من

يكنلمولكنملتهبًا،كانإذاالمريءليعالجالخليبتلعأنالجائزمنكانكذلك

يذهبأنللطبيبيجوزوكان،بالخليتغرغرأويتمضمضأنفيالحقله

وأالشروخيلأمأوالجروحيضمدأنلهيجوزلاولكنخطرمريمفيلزيارة
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السبت.فيالكسوريعالج

منهاويتخلصالعاداتهذهينقدأنشديدصبرفيا!عيسىواستطاع

لمنفعةالإنسانيخلقولمالإنسانلمنفعةخلقالسبت)إنلهم:يقولوكان

(.السبتلخدمةأوالسبت

منياالمراءونأيهاوالفريسيونالكتبةأيهالكم)تبُّالهم:-يقولوكان

ذلكمنأعظمهوماتتركونثموالكمونوالشبتبالنعناعالعشورتدفعون

ماتفعلواأنبكمالأجدروكانوالإيمانوالرحمةوالأحكامالشريعةمن

البعوضةأمامترتعدونمنياالعميانالقادةأيهافعلتموهماتأتواولاتركتموه

منداخلهفيبماالمراءونأيهاوالفريسيونالكتبةأيهالكمويلالجملوتبتلعون

نظيفًانقيًّافيكونالكأسبدأخلمانظفواالفريسيونأيهاودعارةفسق

2(.آ-2323:)متىكخارجه(

بدلًاا!مع!عيسىمعارضةإلىالكتبةومعهموالكهنةالفريسيونهبوقد

إلىوذهبواالألداءأعداؤهاجتمعحتىعداوتهفيوتمادوابهيعترفواأنمن

المسيخ.بصلبحكمًايصدرأنعليهوضغطواالرومانىالوالى

الطرقوقطاعاللصوصيعاملونكمااليهودعاملهالذيالرجلهذاوكان

كلهانبيلةنقيةعيشةعاشفقدالإنسانيةتاريخفيالعظيمةالشخصياتمن

التسامحبينالإنسانيجمعأنالحينذلكفيوالنادرومصالحةَومحبةرحمة

الذينبمواطنيهيتعلقفيماخاصةاللّهكلمةتنفيذعلىالإصرارمعوالشجاعة

عنبعيدًامتواضعًارقيقًانبيلًارجلًاعيسىكانلقد،يصدقوهولمعنهأعرضوا

وآياتمعجزاتلهكافتولقد،أعدائههدايةإلىويدعوأصدقاءهيخدمالأنانية

هذهأنإلىأبدًادائمًايشيركانبلالثه،وهبهبمايغترولميتفاخرلمولكنه

مثلإِتيانعلىالبعضبقدرةاع!رفبلوتعالىسبحانهالثهفعلهنالمعجزات
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جميعفياستطاعأنهوالحق،والمعذبينبالمخطئينرحيمَاوكانالمعجزاتهذه

.الشيطانيحنزيأنأعماله

الأربعق!الأناجيلثيعسِىحياة

أنه)ذلكودليلاليهود،ليخاطبكتبقدمتىإلىالمنسوبالإنجيلنجد

اهتمكماتفسيرهامعالقديمالعهدفيوردتالتيالفقراتاقتباسمنكثر

واليهود.عيسىبينالعلاقاتبوصف

الأولالمقابمفيعيسىبأعمالاهتمفقدمرقسب!نجيلالمسمىالإنجيلأما

هذافيجاءماأنعلىتشيرمدرس!وهناكلأعمالهمكملكموضوعبتعاليمهثم

.بطرسذاكرةعنهتفتقستمالبعضتسجيلهوإنماالإنجيل

قبلاليهودغيرأوالكفرةإلىيالكلامتوجه/لوقاإلىالمنسوبالإنجيلأما

تعذيلبعدأوحركيًّامرقصقيجاءماأقمبساومىلوقاأنويبذوشيءكَل

.أخرىمصادربعضاستخدماأضهماذلكينفيولاطفيف

فيالشيءبعضمقالًايكونانفيكاديوحنااسميحملالذيالإنجيلأما

الأناجيلفيوردتكماعيسىلسيرةيردهفيويختلفعيسىقالهمااقتباس

يوحنااسميحملالذيالإنجيلأنالجديدالعهدأساتذةويرىالأخرىالثلاثة

مولدمنسنةمائةمنأكثربعدكتبقدالرسميةالأربعةالأناجيلآخروهو

الإنجيلهذاأصالةأصبحتوبالتاليرحيلهبعدالأولالقرنفيأيعيسى

المسيحيين.اللاهوتعلماءبينوتضاربكبيرشكموضع

القصصنفسالمختلفةالرواياتوورودالشكلبهذأالأناجيلتثوعأنكما

المسيحيينعهدفيسائدةكانتالتيالظروفهيما:التساؤلالىيدعونا

إنجيل.كلفيبهذكرتالتيالشكلعلىقصةكلذكرإلىأدتوالتيالأوإئل

لها23()الإصحاحمتىفيوردتالتيالاستنكارعملياتنجدوبالتالي
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فيالمعمدانيوحناإلىنسبتالتيالعباراتبينتضاربلوجودنظرَاوجاهتها

بينالتضاربعلىتدلإنما02-128الأولالإصحاح1يوحناإنجيل

المسميح؟ههـويوحناأنظنواالذينهؤلاءوبعضالأوإئلالمسيحيين

تاريخمعرفةوبينبينناتحولالحاليوضعهاعلىالأناجيلانالوأقع

الرابعالإنجيلبأنسلمناماإذاوحتىا!عيسىحياةفيمرتالتيالحوادث

يوحنا)،نظراليهوديةبالأعيادقارنهالأنهنظرًاالتواريخبذكرعنىقد

،4:السادسوالإصحاح،افقرةالخامسوالإصحاح،13:الثانيالإصحاح

.21:11والإصحاح،23فقرةالعاشروالإصحاح

ورأءمنعنواقدالإنجيلكتبةكانإذافيماالغموضمنكثيراهناكنجد

تأريخهافيالأخرىالأناجيلأنكماآخر،معنىالأعيادهذهإلىالإشارة

اشياءتركتقداليهوديةالأعيادهذهمنبعيدةأوقريبةبمواعيدالأحداث

حل.دونكثيرة

فيالمتبحرينبعضويرى،التاريخيالتسلسلبعمليةتعتنلمالأناجيلفكل

ثلاثة.أوسنتينسوىتمتدلمالدينيةالمسيحرسالةأن:المسيحية

للمعبدالمسيحتنظيفقصةأرختقدالثلاثةالأناجيلأنالمناقضاتومن

يشيريوحنابينماا!212:الإصحاحمتى)انظرحياتهمنالأخيرالأسبوعفي

)انظرالمسيحيةعيسىرسالةمستهلفيوقعتبالذاتالعمليةَهذهأنإلى

يغضبلاوسطحلإلىالكنيسةذهبتذلكتفسيروفى(.17-213:يوحنا

مرتين.المعبدتنظيفعمليةحدوثفاقترحتأحدًا

بعثته.مستهلفيالأولىحياتهفي:الأولى

الأخير.أسبوعهفي:والثانية

الأربعةالأناجيلفيالتاريخيالتضاربعلىعديدةأمثلةمنمثلوهذا
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هناكفإن؟البشريةتاريخفيبارزبدورقاموبأنهبالمسيحنعترفكناوإنونحن

المؤرخفمثلًاكرسولبهيسمعوالممعاصريهأنمنها:العجبتستدعىأموزا

أشارتأخيرًاطبعتنسخةكانتصانإطلاقًاإليهيشرلميوسفيوساليهودي

كا!ول،331الرومانىالمؤرخكذلك،مزورةالنسخةهذهأنثبتوليكنإليه

للمسيحيينتعرضهمفيعابرةبكلمةإلاإليهيشيرلم31!ولأالرومانىوالأديب

لأوائل.ا

حياةعنقصصوهناك1601صفحةالبريطانيةالمعارفدائرةانظر

بأنهاالبريطانيةالمجارفدائرةتصفهاالأربعةالأناجيلفيوردتالأولىالمسيح

تماهًا.غريبةوبأنهاخرافية

:-الأولىالمسمححياة

قبلعليهمرتالتيالمرحلةتلكغموضاالمسيحسيرةمراحلأشدلعل

منالثلاثيننحوفيكانأنهإلى323:الإصحاحلوقافيشير،الثلاثينبلوغه

عنمعلوماتيوحناأومرقصفينجدلاكذلك،برسالتهبشرعندماعمره

بوصفالمسيحلتاريخسردهمولوقامتىيبدأحينعلى،طفولتهأوولادته

أمهمنولادتهعدافيمابينهماتشابهأوتقاربلاولكنالأولىلحياتهمختصر

لوقايصفكماليوسفالمسيحزيارةمتىويصفلحم،بيتمدينةفيالعذراء

.ومارىاليزابيثللسيدتينبهاقامللمسيحنايارات

لجوءتضمنتمتى"-قصة،الرعاةوإلىولوقاالماجوسيمتىإلىويشير

المعبدإلىطفلوهوعيسىلجوءلوقاقصةتضمنتحينفيمصرإلىالمسيح

تختلفلوقافيوالثانيالأولالإصحاحينلغةأنالمسيحيةفلاسفةويلاحظ

نقلاقدالإصحاحينهذينبأنذلكيفسرودطوبالتاليالإصحاحات،بقيةعن

(.نفسهعيسىوالدةالمحتمل)منآخرمصدرمن
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أساتذةأنوالنتيجة،مختلفةمصادرمنفنقلتالأخرىالإصحاحاتأما

واكطفلالمسيححياةعنشيئًايؤكدواأنيستطيعونلاالجامعاتفيالمسيحية

عضوىإجتماعنتيجةجاءأنهفيؤكدونالقولفييشطوننجدهمبلشاب،

يجدهاالتيالصعوباتمنالرغموعلى.مريموالعذراءالنجاريوسفبين

نجدالرومانسجلاتمعا2:الإصحاحفيلوقاقالهماتحقيقفيالمحققون

إلىسنوات4بينماولدالم!تلاالمسيحأنإلىيشيرونالمفسرينمنالكثيرين

الميلاد*قبلسنواتسبع

صلبعحعليةأرخقدأ!لأوله34ول3أنالتاريخيالخطأهذافيوالسبب

روما.تأسيسبعد753عامفيالمسيح

فيتوفىغهدهفيولدالمسيحأنإلىالأناجيلأشارتالذيهيرودولكن

الميلاد.قبلسنوات4أيالوومانىالتاريخوفق974عام

بالتاريخ747عامفيولدأنهإلىالميلادعيدقصةفيلوقاإنجيلوأشار

بينماولدالمسيحبأنالقوليمكنوبالتاليالميلادقبلسنوات6أيالرومانى

قدأنهنجدلحمبيتفيولدأنهسلمناإذاوحتىالميلادقبلوسبعسنوات4

كانبأنه2111:الإصحاحفيمتىأشاركماالجليلفيالناصريةإلىذهب

.الناصرةفيهناكتربىلأنهالنِاصريالمسيحباسميعرف

:-باسلافهعلاقته

اليهودالكهنةيختصمنجدهذلكومعاليهوديةتعاليمليؤكدعيسىجاءلقد

فيلوقاذكرهاأخرىجماعةاختصمكذلك،البعثأهمهاموضوعاتفي

تكرسوكانتاس2ءل!430باسمتعرفالجماعةهذهوكانت615:إصحاحه

ترددماوكثيزا،إسرائيلمملكةص!اعادةالرومانضدانقلابلإحداثنفسها

خاصةبمعتقداتتدينسريةجماعةفيعضوًاكانا!عيسىبانالقول
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الناحيةمنالزعمهذافندواالمسيحيالدينأساتذةولكنعقائديةوتعاليم

والعقائدية.التاريخية

!:-عيسىمهمش

لمهمةأرسلهاللّهبأنلعيسىوصفًاالأربعةالأناجيلسطوربينمانقرأ

فلاسفةدعاالذيالأمرِالمهمةهذهتعريففيالأناجيلاختلفتدانخاصة

يحملالتطوروهذا،المسيحيةالديانةتطوربمسألةالاهتمامإلىالمسيحية

سؤالين:

منالمعتمدةالأربعةالأناجيلفيالمسيحبأنهعيسىتصويركانهل:الأولى

الأوائلالمسيحيينأياموليسالأخيرالعهدفيالكنيسةأعمالمنعملًاالكنيسة

ذلك؟!بعدعيسىعلىالوصفهذاأضفىثم

المسيحأنهنفسهعيسىظنظروفأيوفىفمتى؟بالنفيالجوابكانوإذا

المختار؟

أيامفيحتىالمسيحلفظعيسىإلىينسب26-2:11إصحاحلوقاونجد

طفولته.

انضممنأولوهوأندراوسعلىالمسيحلفظيوحناإنجيلينسبحينفي

.(14-ا)يوحنايعيسىإلىالحواريينمن

خلالتطورولكئهالقديمالعهدمناستعيرقدمسيحلقبأنوالواقع

بارزًاالمسيحلقبيكنلمالحينذلكفيوحتىمباشرةلعيسىالسابقةالفترة

الشعبلدىيعنىاللقبه!.اوكان،المسيحيونيدعىكمااليهودلدى

ولاالرومانوطردالاستقلادوأحيانًاالمعصيةعنوالترفعوالنجاةالخلاص

الأقلعلىأوالتطلعاتمنبكثيرمصحوبًاكانالأملهذامثلأنشك

المجتمع.فيأساسيةتغيراتبحدوثالتمنيات
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ولادينيزعيمأووطنيزكيميظهرعندمادائمًاتترعرعالاَمالهذهوكانت

الاَمال8هذمثلأثاوقدبالمعجؤاتيأتيدينيكزعيمالمسيحظهورأنشك

دخولقصةألنشكولا14(-16)متىالمنتظرالمسيحيكنلموإنحتى

إطعاموقصةأ(؟-21)متىا.لأربعةالأناجيلأوردتهاالتيالقدسعيسى

خير(41:51-6)يوحنايوحناإنجيلفيوردتالتيشخصآلافالخمسة

بإثارةعيسىيكتفولمالناسبينعيسىأثارهاالتيالآمالهذهعلىصماهد

المنتظرالمسيحعنالقديمالعهدفيجاءممامستفيدًايفسر!اراحبلالآمالهذه

أبيه.لمملكةا-لمجديعيدالذيداودابن

الثهأوامرأدنإلمايشيرإذأشعياءفيواضحًاتلخيصاملخصهالقصةوهذه

عيسىأنويبدويتعذبالذيعبيدهيدعلىإلاكاملَاتنفيذَاتنفذلنلإسرائيل

فيهما.جاءبمامهمتهوحددالقصتينهاتينجمعقد

بأسرارتسمىالتيتلكهيعيسىمهمةتفسيرفيغريبةمسألةوهناك

المسيحية.

بطيسىاعترفوامنأولوالجنالشيطانكان41(-)4لوقافبمقتف!

السر.يحفظوابأنأمرهموأنهاللّهكمسيح

8-.3()مردصفيليبىلقيصريةبالنسبةالأعذارمرقصيصطنعكذلك

-9(.9أمرقصَالتجليوعملية

إخفاءع!يعملولاللغايةصريحًان3كاعيسىأنيوحنافيبلمتىفيونجد

26(.:-425)يوحنامهمته

وأرسالتهتكتميحاولعيسىكانهلالصحةإلىأقربأيهاندرىولا

هناكإذالتضارببعضتقدمماعلىنضيفأننستطيعكذلكعنها،الإفصاح

علىقصدعنعمدبلالمنتظوالمسيحبأنهيفكريكنلمعيسىأنعلىيدلما
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وأنخاصةالمسيحهذابأنهالناسقلوبفيالتهبتالتيالأملجذوةإخماد

أقوالًاإليهويسندونفضفاضةأوصافًاعليهيضفونموتهبعدراحواالحواريين

بها.يتفوهلم

الأرضعلىرحلتهخلالطكإنسانعيسىاستطاعحدأيإلىهناوالسؤال

.!؟؟الحقيقيةمهمتهإدراك

المسيحأنهيدركجعلتهالإلهيةطبيعتهإن:عيسىيؤلهونالذينهؤلاءيقول

الرجوعيمكنوهناكإنسانشخصهفيجزئيًّاأمكاملًاالإدراكهذاكانسواء

ولكنأبدًا،تزوللنكلماتهإدأالمسيحلسانعلىيقولإذ32(-)13مرقصإلى

ولاالملائكةلاأحدبهايعلمفلااللّهعند)علمهاقال:القيامةعنتكلمعندما

بالمسيح.ليسأنهأي(وحدهالأبولكنالابن

صتتخلصهمعخم:ةشبهأ؟معخزةحلولينتظرِعيبمأيا!الشعبكان

وأخلاقيًّا.اجتماعيًّاأوسياسيًّافيهاتردىالتيالأوضاع

تغييراتحدوثفييأملأيضًاكانفإنه،فلسطينأبناءأحدعيسىكانولما

هناحاجةفيولسنا،فلسطينفيالسياسيالوضععلىتؤثرسريعةجذرية

كانواا(دارسينمنكثيرئنأنإلىنشيرأنيكمىولكن،مناقشاتفيللدخول

فيأدنىأوقوسينقابكانتالعالمنهايةبأناعتقدعيسىأنيرونيزالودطولا

الإنسانية.نهايةفيهاتكونمصيبةأومحنةسيواجهموتهبعدالعالموأنعهده

ولكنالإنسانيةخهايةتصويرإلىخهدفكانتنفسهاعيسىكلماتأنبمعنى

)النهاية(يفسرونالمعاذيرأصحابوراحالحاضرعهدناحتىيتحققلمذلك

أعذاروهذه،عيسىرسالةمنالنهائيالهدفبلالعالمانتهاءتعنىلابأنها

لها.معنىلاولكنالتبريرلمجرديسوقونها
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الاثسان:وابنالأب

.الإنسانوابنالأبهما:جمهمانهتمأنيجبلقبانهناك

مجازُّيااستعمالًاالأوسطالشرقفيتستعملأبكلمةأنبهالمُسلممن

.الآنحتى

بقولهكبيرهاالعائلةفيصغيرأوالأطفالمنطفلينادىأنبغريبفليس

التبجيلإلىيشيرلقبولكنهاعضويةأبوةالكلمةهذهتعنىولافلانأبونا

قرابتهعدممنالرغم)علىالعمأوبالأبإليهالمشارالشخصوأنوالاحترام

العم.أوالأبمنزلةفييأتي(الاَخرللشخص

كلمةنفسرأننستطيعأيضًاوبالتاليوالاحترامالتبجيليستحقوبالتالي

إليه.أسندالذيللشخصالاحتراميعنىمجازىلقببأنهاالأب

لاسنةألفىمنذمستعملةكانتكماالآنمستعملةفهيالابنكلمةكذلك

الذيالصغيرنحووالحببالإعزازتشيرقدبلعضويةبنوةإلىحتمًاتشير

بني.يابكلمةالكبيريناديه

اليهوديةالديانةفيتظهرالتيالرمزيةالألقابمنفهوالإنسانابنلقبأما

علىأدخلوهعندماللغايةحرًّااستخدامًاالأربعةالأناجيلكتاباستخدمهوقد

السم.عيسىاقوال

جليُّاهذاولظهرأناضميرالعباراتهذهبعضفيالإنسَانابنيعنىوقد

.(9:18)إص!7احولوقا(61:13)إصحاحلمتىالمنسموبالإنجيلفي

نجدهاكماوإنسانرجلكلمة(الإنسان)ابنلقبيعنىأخرىأحيانوفى

28(.)2:مرقصفي

والذإة.الوحدةعليهضربتإنسانإلىتشيرالأحيانبعضوفى

الثهظلأيالقديحةالفارسيةالفكرةنفستعنىنجدهاثالثةالأحيانوفى
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3(.0-2:27)4متىفيالمعنىهذاوظهرالأرضفينائبهأوالأرضعلى

السياسيالإحراجليتجنباللقبهذااستعمل)عيسى(أنيبدوولكن

الإنسانابنولقبالمسيحكلمةاستعمللولهيتعرضوأنلابدكانالذي

(.مرة08)الأربعةالأناجيلىفييتكرر

فيالمعروفالعاممعناهفيعيسىاستخدمهوقدالمخ!تلفةالمعانيهذهويحمل

الدارجبمعناهاسَشخدمهقدحقًّاكانإنالأبلقباستخدمكما،الآراميةاللغة

اللغة.نفسفي

:-يتاثربمعاصريهعيسى

وتنتهيوالإعجاببالتقديرتبدأشتىعواطفاليهودجماهيرفيعيسىأثار

.الأخيرةأيامهفيخاصةلهوالمقتبالكراهية

كانتوالتيبهااللّهحباهالتيالآياتبفضلعيسىأنإلىالأناجيلوتشير

بعضوعلاج)الزار(الإنسانجسممنالشيطانطردمثلعهدهفيشائعة

السنلا.يحيىفعلكماالناسانتباهجذبقدالأمراض

أصولبهايحييأنأرادالتيتعاليمهوإلىالآياتهذهإلىيرجعذلكولعل

الناسفيبتعاليمهأثاركماالدينلزعماءاحتقارهعيسىبهتميزماوأكثراليهودية

وماالقدسدخولهقصةفيجاءمابدليلشعبيةلهوكانتالخلاصفيالاَمال

.أحداثمنذلكتلا

مرارًاكررأنهإذاليهوديةغيرالشعوبمنعيسىموقفنعرفونحن

أنهالإنجيلفقراتبعضفييظهربلاليهوديالشعبلصفوةجاءأنهوتكرازا

(.المخلصيناليهودأواليهود)أنصافيكرركان

هؤلاءاْنفالمقصود2-25(5)متىانظرالملحدينالحكامعنقالهماذلك

عالمية.تكنولمالرقعةمحدودةكانترسالتهأنعلىيدلمما
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لمالناسهؤلاءأنفالمقصود2(ا-.)2يوحنافيجاءبمايحتجمنأما

يوناني.أصلمنيهودَاأويونانيينيهودًاكانوابلالوثنيينالإغريقمنيكونوا

-7)مرقص()السورياتالفينيقياتإحدىبنتعالجأنهعنقيلماوأما

هذينديانةعلىالقصتينهاتيننرىفإنناه(،8:)متىجاءوما24(

بأنتنبأقدعيسىإن:قائليقولوقدالقصتينفيوردااللذينالشخصين

سيحدثكانذلكأنعنىولكنهاليهودعلىيقتصرلاوأنهعالميالثهملكوت

أيامه.فيوليسرحيلهبعد

الأناجيلأنإلاعالميةبرسالةجاءقدأنهمنيقالمابرغمعيسىأنوالحق

علىتدلسنةا15إلمأ75بينماتتراوحفترةفيرحيلهبعدكتبتالتيالأربعة

كماكمخلصقبلوهاليهودوأنأليهود،بينعاشوأنهباليهوديةمتشبثًاكانأنه

بمحأقممَه.و؟وعزوأتتبعكرفصوه

المسمح؟احبهالذيالحواريهومن

أنهإلىتشيركلمةمنهناكوليسشخصيتهأواسمهعنالإنجيليفصحلم

بشأنالرأيتضاربإلىأدىقداللغزهذاأنشكولاربيدى(بن)يوحنا

لميدركهالذيالأمرإليهااستندالتيالأخرىالشخصيةوبشأنالأصليالمؤلف

.مرةلأولالإنجيلهذاحررواالذينيدركه

المرجحمنيكونوقدلازاروسهوالمحبوبهذاإنَ:البعضيقولقد

الحواريينأحدبهيقصديكنلم)المحبوب(اللقبهذاأنتصديقًاواكثر

الحواريأنمنأشيعماحذفأوتكذيبحاولواالذينالمحررينأحدولكن

)الإصحاحأخرىمرةالمسيحإليهايعودحتىالدنياهذهفيسيعيشالمحبوب

:210.)2-23

التيالجماعةفيعضوًاباعتبارهوصادقمعتمدكمؤرخإليهينظرونوبالتالي
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الأخير،العشاءفيتواجدهعلىتنصوالتي212:الإصحاحفيذكرهاورد

محنتها،فيمريمالسيدةبرعايةتشرفوأنه،المسيحصلبعلىعيانشاهدوكان

كانواالإنجيلهذامحرريأنالمؤكدمنوليسالمحتملمنيكونوقد

زبيدى.بنيوحثاهوالمحبوبالحواريأنيعتقدون

الكنيسةرجالاجِتمعللميلادالثانيالقرنمنالأخيرةالسنواتففي

كماالإنجيلهذاكتبوأنهعشرالاثنىالحوارينأحدكانيوحناأنوقرروا

إليه.المنسوبةالثلاثةالرسائلكتب

لأنهخاصةبدقةالقرارهذايمحصواأدطالمسيحيةعلماءعلىوجبوبالتالي

والرسائليوحناإلىالمنسوبَالإنجيلوأنالميلادبعدالثانيالقردطفيجاء

هذاقبلكاتبهايعرفلاالأصلمجهولةالتاريخذلكقبلكانتإليهالمنسوبة

علىتدللاالقديمةالتاريخيةوالقرائنالشواهدأنذلكإلىإضافةالتاريخ

الرسالةفيالكنيسةشيخنفسهأسمىقدالكاتبكانوإنمعينكاتبشخصية

الثالثة.والرسالةالثانية

إلى3أولس!3*ه"!والمسمىالثالثالقرنفيالإسكندريةقسيسويذهب

أفسوسفيمقبرتينبوجودذلكويؤكديوحناليسالإنجيلهذامؤلفأن

يوحنا.اسمهحواريرفاةواحدةكلتضم

دونيصدركتابًانتصورأننستطيعلاوالعشرينالحاديالقرنأبناءونحن

أولفيصدرتالرسلوأعمالالأربعةالأناجيلولكنناشرأومؤلفاسم

فيظنهمحسبعلىمؤلفيهاأسماءوضعواثمالمؤلفاسمذكردونالأمر

552عامصدرتالتيالاا"هكاالثانيةولس!مخطوطةفيجاءماوفقالثانيالقرن

إليه.المنسوبالإنجيلجانبإلىيوحنااسموضحتوالتيالميلادبعد

يعتقدونفكانوافطرتهمعلىكانواالأوائلالمسيحيينأنذلكفيوالسبب
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أماالقدسالروحمنبوحيذلكيفعلكاندينيةأمورفيخطًّايخطمنكلأن

فكانوالرسائلالخطاباتأما،أداهمجردفهوالإنجيلكتبالذينفسهالإنسان

الإنجيلأنعلىأصحابهابأنهمأشيعماأوأصحابهاإلىنسبتإذامختلفًاأمرها

لدىمقبولًايكونحتىمؤلفهشخصيةإلىألمحقديوحناإلىالمنسوبالرابع

غيرأومباشرةإشارةأيةتحمللمالأناجيلبقيةأنحينفيالشعبجمهور

مؤلفيها.شخصيةإلىمباشرة

أشاروقدالإطلاقعلىمحققغيرفأمرالإنجيلهذاكتابةتاريخعنأما

البردينباتمنقطعةلوجودالثانيالقرنفيكتبأنهإلىالأوائلالمسيحيون

القرنأواخرفيالمسيحيةكتابذهبوبالتاليالإنجيلهذاإلىتشيروجودها

يكملوأنهالمكتوبةالأناجيلآخرهوالإنجيلهذابأنالزعمإلىالثاني

فإنالذاتهمستقاإنهعاالإنحياهذاأخذاذا"،جالأشإلثلاثةالأناحيا

.تفسيرهنستطيعلاأمرًاتصبحالثانيالقرنإلىكتابتهتأخير

فيوالتجربةوالنضجبالحذقيتصفونكانواكتابهأوكاتبهأنويبدو

أنهعلىيدلمماوالمراوغةالمجاملةأساليبيتقنونوكانواالجماهيريالاتصال

غنيةتجربةصفحاتهعلىيعكسالإنجيلهذاأنإذالسنكبارمنكانواأنهمأو

الحين.ذلكفيالمسيحيللمجتمع

منالأخيرةالقليلةالسنواتفيكتببأنهالمسيحيةأساتذةَيجزموبالتالي

الثاني.القرنمنالأولىالسنواتأوالأولالقرن

إن!امرقصمعارضةمنهايشتموالتيالإنجيلهذافيالواردةوالمقدمة

أشارولقدالميلاد،بعدالخامسالقرنحتىالثانيالقرنمنتبدأفترةإلىترجع

علىتدلالإشارةوهذهحياتهخلالالكنيسةإلىإنجيلهقدميوحناأنإلىبيبسي

فيأويوحناموتبعدنشرقدالإنجيلهذاكانإذاماحولنزاعيوجدكانأنه
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هذامؤلفأننسشمجأنيمكنوبالتالي23-254(.21:)انظرحياته

لصاحبهيسمحلامتأخرسنوهوالمائةسنفيوهوكتبهأنهإماالإنجيل

منسنة015بعدآخرشخصبمعرفةكتبأنهوإماالكئابة،فيبالاتزان

الميلاد.

نستطيعبحيمشاجدًّاطويلةعيسىوبينبينهالزمنيةالفجوةتصبحوبالتالي

.الإنسانعملمنبلمنزلًاليسبأنهنجزمأدن

:-للأحداثالزمنىالمَعاقب

إلىالمثسوبالإنجيلفمثلًا..للأحداثالزمنيبالتعاقبالأناجيلتهتملا

المسيحدعاكيفويشرحا-.6:2افيالصيادينقصةإلىيشيرمرقص

أنهحينفي(الناسصيادي)ستصيرون:لهمقائلًااتباعهإلىالأربعةالصيادين

يختبرهم.ولميعرفهميكنلم

علىتقوملآنهامستساغغيرالنحوهذاعلىالقصةسرديكونوبالتالي

معلوقاإلىالمنسوبوالإنجيلمرقصإلمماالمنسوبنجييلا!ويختلف،العفوية

من-12اا8:فتقوليونسلقصةبالنسبةخاصةمتىإلىالمنسوبالإنجيل

إلىليمف!السفينةإلىوصعدتركهمثمآيةالجيلهذاأيعطى:-مرقصإنجيل

(.الأخرىالضفة

آية(.الجيلهذايكونالنمتىإنجيليقولكذلك

طريقكنمفياذهبواالم:قائلٌاعيسى)فأجاجهم722:لوقاإنجيلأما

الأعرجويسيرالأعمىيرىوكيفسمعتمومارأيتممايوحناإلىوانقلوا

للفقراء(.بالإنجيلولكرزالموتىو"لقومالأصمويسمعالأبرصولشفى

الشياطينأخرجاللّهب!صبعكنتإن)ولكن02:الوقاإنجيلفيوجاء

اللّه(.ملكوتإليكئمأقبلفقد
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سبقمامعيتنافىممافعلَاالمسيحقدمهاقدآياتأوآيةهناكأنذلكومعنى

فيإضافاتبوجودالكنيسةوتعترفآيةيستحقلاالجيلهذاأنمنقوله

.52-9:اآالإصحاحخاصةمرقصإلىالمنسوبالإنجيل

أنهاكمااَخرإنجلِأيفيتردلمإضافاتوجودكانينجرالأبويؤكد

:-ذلكمثال:المسيحقولمعتتعارض

تتناول02إلى9منالفقراتأنغير،الضالينإسرائيلأبناءليهدىجاءأنه

العالمفيالمسيحيةبنشرأمرهمأنهوالدعوىموتهبعدلتلاميذهالمسيحظهور

إسرائيلبنيمنالضالينلإعادةجاءأنهإعلانهمعيتنافىذلكأنحينفيأجمع

الرحمن.حظيرةإلى

تتمشىاليّالفقراتحذفيتعمدلوقاإلىالمنسوبالإنجيلنجدكذلك

اليهودية.معتمشيًاالفقراتأكثريبرزالذيمرقصإنجيلبعكساليهوديةمع

آمنثموثنيًّاكانلوقاإنجيلكاتبأنالبريطانيةالمعارفدائرةوترى

استخدمأنهعلىيهوديالأصلفيكتبهمرقصإنجيلأنوترى،بالمسيحية

بشرحفاعتنىالفلسطينيينغيرإنجيليهمنعنىوأنهاللاتينيةالتعبيراتبعض

كانمرقصإنجيلكاتبأنهيراأسقفويرىالأصلالاَراميةالفقرات

لمهذابطرسوأنام55عامنحوفيلبولسمساعدًايعملوكانبطرسًايدعى

التعليم.منحظًاينل

:-الحنسىالتراث

الثانيةيوحناورسالتيالرؤيةسفركتبزبيدىابنإن:الوحيكتابيقول

الرسالتانتستندإذالرأيهذاإلمماتضيرلاالتاريخيةالشواهدأنغيروالثالثة

الكنيسة.شيخاسملنفسهاسمّعارشخصإلىوالثالثةالثانية

لأأ33*هأت3ويقولكبيرنقاشمحطوالثالثةالثانيةالرسالتينأنوالواقع
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منترفعأنيجبالرؤياهذهأن:الثالثالقرنفيعاشالذيالإسكندرانى

الأولىالرسالةكاتبعنالأسلوبفييختلفكاتبهاوأنالمقدسالكتاب

أفسوس.فيمقبرتينوجودعلىلكلامهتعزيزًاويشير

إحداهما.فيمدفونيوحناإن:يقال

كذلك،الصغرىآِسيافيتراجانعندماتقديوحناأنفيرىإبرانوسأما

حتىعاشقدعيسىأن857:الإصحاحيوحنافيجاءمايؤكدماهناكليس

كيفلهقالوااليهودأنإلىتشيرالتيالفقرةهذهأنشكولاالخمسينبلغ

كاذبة.فقرةفهي.بعد.الخمسينتبلغلموأنكإبراهيمرأيتأنكتدعى

فقراتإحدىكانتصماذاوالثلاثينالثانيةيتجاوزلمموتهعندعيسىأنإذ

بالثقة.جديرًايصبحلافإنهأخطأتقدالإنجيلهذا

بقصدجدليقالبفيصيغتقدبهوردتالتيالبياناتأنذلكإلىأضف

الذيالمعياركانولماإليهماالموجهالنقدضدالرؤياوعنالإنجيلعنالدفاع

دونماوأنا!لعيسىكاتبهمعايشةهوكنسيًّامعتمدَاإنجيلأيلاعتباراتخذ

يوحناإنجيليكونوعليهدينيُّاأدبَاحتىأومعتمدًاالإنجيليجعللاذلك

ا!سلا.عيسىيواكبلمكاتبهلأندينيغيرعملَا

التلاميذأحدبأنهيوحنا155عامفيعاشالذيلأ!*أ+3وصفوقد

لأنالإطلاقعلىواردغيرأمروهذابإنجيلهعمليوحنايكونأنواشترط

القرننهايةقبليوحناماتحينفيالثانيالقرنأوائلفيظهريوحناإنجيل

.الإطلاقعلىإنجيلَاوراءهيتركألندونالأول

والإنجيلالرؤيابينظاهربشكلواللغةالأسلوبفياختلافًاهناككذلك

وحمل،الحياةوماء،اللّه)كلمةمثل:مشتركةعباراتبينهمافيمااستخدماوان

كتبالذيهوزبيدىبنيوحناانالعصرذلكفييظنأحدكانوما(الله
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القرنقيعليهوأصرتبذلكنادتالكنيسةأنلولاوالرؤياالرابعالإنجيل

الثاني.

متزوجا!يسوعحانهل

يسوععرسالواقعفييكونقدبزواجصلةذاتحادثةالرابعالإنجيلفي

معلكنتمامًا.مألوفةحكايةوهىالجليلقاناعرسبالطبعهيالحادثةهذه

فيها.النظرلناتسوغلهامصاحبةمعينةمسائلفيهابرزتمألوفيتهاكل

عرسًامتواضعةمحليةحفلةقاناعرسلنايبدوالرابمالإنجيلروايةمن

يسوعيدعىالعرسهذاإلى.مجهولينالعروسانفيهايظلنموذجيُّاقرويُّا

حتىيكنلملأنهذلكربماالغرابةمنشيءعلىينطويشيءوهىخاصةبصفة

الأغربلكن.(المسيحىالمصطلحبحسبكرازته)أودعوتهباشرقدحيمئذ

به.مسلمًاأمرَاحضورهايكونوأنأمهالعرسهذاتحضرأنهذامن

تفسير.لهليسأمربالقطعوهو

نأتأمرهإنهابلابنهاعلىالاقتراححدعندتقفلامريمأنهذامنكثر

إلىالحاجة)ومست:-المضيفةهيكانتلوكماتتصرففهيالخمر.ملءيعيد

لهافقالخمر.عندهميبقلم:أمهليسوعفقالتنفذتالعوسخمرةلأنالخمر

افعلوا:للخدمامهفقالتبعد.ساعتيتأتولمالمرأهّ؟ايتهاولكليما:يسوع

.(34-:2)يوحنابه(يأمركمما

منالأوامرتلقىاعتادواأنهملوكماتمامًاالفورعلىللأمرالخدمانصاع

.يسوعومنمريم

النافذهّهيمريمكلمةتظللأمهالتنكرالباديةيسوعمحاولةمنالرغمعلى

خمرًا.الماءتحويل:الكبرىمعجزاتهأولىباجزاعيسوعيقوم

فيهعماكشفقديومئذحتىيسوعيكنلمبالأناجيلالأمريتعلقمابمقدار
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لمثليسوعامتلاكحسبانإلىمريميدعوسببمنهناكوليسخارقةقوىمن

هذهمثلفسخرفلماذاموجودةالقوىهذهكانتولوحتىلكن.القوىه!ه

؟الابتذالهذامثلفيهلغرضوالقدسيةالفريدةالمواهب

القياممسؤوليتهاعلىعرسفياثنان)ضيفان(يأخذلماذاهذامنوأهم

المضيفوهوالدعوةصاحبيتولاهاأنالعادةتقضىمسئوليةوهىبالخدمة

.نفسهَيسوععرسهوالجليلقاناعرسيكولنأنإلااللهم

علىآخردليلثمةالخمر.ملءيعيدأنمسئوليتهمنيكونالحالةهذهوفى

مباشرةالمعجزةحدوثفبعد.نفسهيسوععرسالواقعفيكانقاناعرسأن

وقال(العريس)يساوىالعروسودعاخمزاصارالذيالماءالمائدةوكيلذاق

منهمأخذإذاحتىأولًاالجيدةالخمرةيقربواأنالناسعادةأجرتله:-

الاَن(إلىالجيدةالخمرفأخرتأنتأما.الجودةفيدونهاماقربواالشراب

15(.-29:)يوحنا

نإيقولالإفجيللكن.يسوعبهاخوطبقدالكلماتهذهأنيبدو

يسوعأنهيالبينةوالنتيجةبها.خوطبمنهو(العريس)يساوىالعروس

نفسه.الشخصهماوالعروس

:-يسوعوأخوات،مريم)عذريش(عدم

اليونانيةفالنصوص.المسيحيةنمتكيفوالمؤرخونالباحثونيوضح

تقصالأناجيلباسموالمعروفةفلسطينخارجالفرقةهذهأعضاءكتبهاالتي

هأطفالعدةإنجاجهابعدعذراءمنولدفلقد:الفرقةتلكمؤسسحياة

نصوصفيمؤخرًاأضيفإنهالباحثونيقولمريمعذريةعنوالحديث

من)ولدالمسيحإنبولسقالبينماعنها،شيءأيمرقصيقوللابينماالميلاد

ناجمة)العذراء(عبارةأنهناالباحثونويؤكدعذراءكانتإنهايقلولمبمامرأة
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وإنما()عذراءتعنىولاولصأول+7+ولهيعبريةلكلمةخاطئةترجمةعن

(.شابة)سيدةتعنى

:مباشرةالسماءالىالمسمحورفعالحواريون

منعددًااختارولكنهاليهوديالشعبمنكثيرةجماعاتعيسىأيدلقد

اَخر.إلىإنجيلمنحجمًاتختلفالجماعةوهذهلهالولاءفيهمتوسمالناس

وإلى(ا-9الوقاعشرةالاثنىإلىمتواليينإصحاحينفييشيرلوقافترى

.(1-01الوقاالسبعين

وأشارتعنِالمسيح،لوقاتقريردقةفينصفيجعلنالاالتضاربوهذا

سواءعيسىاتبعواالذينباعتبارهمالحواريينإلممامتعددةأماكنفيالأناجيل

شخصًا.عشراثنىأوالناسمنغفيرةمجاميعهيئةعلىكانوا

:-هم(ا-691)3:مرقصإليهمأشارالذينعشرالاثنىوالحواريون

ومتى،وباثليمو،،وفيليب،واندرواس،وجون،وجيمس،وبطرس،)سبمون

ويهوذاالكنعانى،وسيمونوساريوث،الفاوث،بنوجيمس،وتوماس

الأسخريوطى(.

محلهوتضعالإسخريوطىجمهوذاتستبعدأخرىأقوالًاونجد،13وكدد!م

.26-االرسلأعمالأماثيوس(

كماالحواريينهؤلاءأحدكان)برنابا(أنإلىتشيررواياتَنجدكذلك

المسيح(أسرارعنتكشفالتاريخأخفاها)أوراواكتابنافيعانهالكلامسيأتي

لا.أمالحواريينمنهوهلبطرسأمرفيالمسيحيةالطوائفاختلفتوقد

التلاميذ؟لهؤلاءعيسىأسندهالذيالدورهومانتساءلأنولنا

على(16،-18اآ)متىأقوالفيجاءكماكنيسةيقيمأنعيسىأرادهل

كنيسةيريديكنلمعمسىأنإلىوتشيرالظنهذامثلأخرىدوائرتنفردحين
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نأالبروتستانتويرىأرجاسها،منويطهرهااليهوديةليعززجاءإنماجذيدة

جماعةحتماوليسجديدةكنيسةأوجديدةمدرسةينشىءأنفعلًاأرادعيسى

اليهودية.عنخارجة

إذشاءأرادأنهفيرونوالإنجليكيونوالأرئوذكسوالرومانالكاثوليكأما

اليهودية.عنمستقلةجديدةكنيسة

عيسىنبيهأنقذوتعالىسبحانهاللّهأنيعتقدونالأوائلالمسيحيونكان

)العهدفيشواهدوهناكإطلاقًايصلبلموأنهالصليبعلىالموتمنا!سني

الذيالقبرعلىبشيءيشرلمبولسأنذلكومنالحقيقةهذهإلىتشيرالجديد(

المسيحيينالمعاذيرأصحابأنعلى،فارغأنهإلىأشاربلللمسيححددوه

البعثمشكلةمثللهاتفسيرلاالتيالمشاكلمنكثيرًاهناكأنعلىيصرون

ألمسيحية.لحَميسةنمتمأت"جلهاهنألتي

ولكنالناسبينيشعلمالمسيحرفعبأنيعتقدونالقدامىالمسيحيونوكان

بولسغايرالمسيحرفعقطأحديشهدولم،برسالتهالمؤمنينمنقليلعددعرفه

برفعالتسليمعدمأننقولأنيمكنوبالتالي،دمشقإلىطريقهفيكانالذي

تاريخيحدثتحقيقهدفهوليسشعوبيةلأغراضهوإنماالمسيحيةفيالمسيح

وكلالسماء،إلىيقينًارفعقدالمسيحأنيعلنانمؤرخمسيحيأييستطيعفلا

منكذلك،الأولىالكتيسةبهآمنتماهوالحادثهذاأنيقولهأنيستطيعما

منالأخرىالأناجيلأوردتهوما،بولسروايةبينالعلاقةنحددأنالصعب

فيالأخرىالأناجيلمعيتفقيوحناإنجيلأنإلممانشيرأنويكفى،روايات

فيومرةالجليلفيمرةمرتينظهرالمسيحبأنيقولمنهناكبلالشأنهذا

الشككلفيهمشكوكًا2-33(الرسل)أعمالفيوردمايكونوبالتالييهوذا،

الأناجيلروتهاالتيالأحداثبينصلةبابتكار13()24:فيلوقاوينفرد

http://www.al-maktabeh.com



-نجللهيلللوء1طلللي!147-

عيدبعديومًاالأربعين)إنجيلباسمتعرفالصلةوهذه،الكنيسةوقيام

(.الفصح

تفكيرعلىاستحوذتصلبهدونالسماءإلىعيسىرفعمشكلةأنويبدو

)أعمالوفى05-53(24:الوقافيذكرهاوردوقدالمسيحيينمنكثيرين

.(91-16)مرقصو(11:-19)الرسل

"*
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نظر!فيالمس!ح

الأوائلىالمسيمعدينعندالمسعصورة

المسيحيإنممارسةمدىعلىيدلماالوثائقفيهناكليسالشديدللأسف

بعضهناكماوكلالستلاالمسيحبشأنالحاليةالكنيسةتقاليدالقدامى

يسمىمذهبهناكمنوكتابهنامنكتابفيوردتعباراتأوقصاصات

يتجاوزلامبكرغهدفيظهروالذي،الحواريينإلىنسبةالحواريبالمذهب

المسيحيةالكنيسةمعتقداتإلىيشيرالمذهبوهذاالميلادبعدالأولالقرن

والحججالملاحظةعلىلمسعقيدتهميبنونإيمانهمفيأنهموخلاصتهالأولى

بمعنىيولدأنقبلوجدقدعيسىأنإيمانهمفييدخلولا،العاطفةعلىولكن

قضاهاالتيالفترةتلكالذلمنفترةفيمروأنهالخليقةقبلالثهمعوجدأنه

ألوهمته.ينكركماولادتهقبلعيسىحياةينكرالمذهبوهذاالأرضعلى

الوحيد؟الفهابنهوالمسمحهل

الزعمهذاتسندأندوناللّهابنهوعيسىأنإلىالأربعةالأناجيلأشارت

اسمتخدامًاالابنكلمةاستخدامإلىتشيرأحداثبعضوهناكنفسه(العيسى

كانبولس!ولاسيماالأناجيلكتابولكنالعضويةالبنوةبمعنىوليسمجازًّيا،

قرنواالأناجيلكتابأننلاحظأنناوالغريبا()المسيحتمجييدالبنوةمنيقصد

روميةأهلإلىرسالتهفيبولسكذلك(اا3-)متىالمسيحبتعميدالبنوةهذه

(14-).

الجديدالعهدفيتعنىلااللّهابنكلمةبأنسلمبعضهمأنذلكمنويبدو

هذاأن(وبولسيوحنا)إنجيليبدوولكنمولدهقبلوجدقدكانعيسىأن

لاوالذيناليهودفيإغاظةابتكرقداللقبهذاوأنضمنيًّاجاءقدالمعنى

كانواالذينللوطنيينبالنسبةصحيحالعكس!ولكنالاَلهةتعددفييعتقدون

كلمةالمسيحيوناستخدموقدالآلهةبتعددويعتقدونالعهدذلكفييعيشون
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-94،ط!دي!يلللوءنجيد1-

الخالقالإلهتعنىوهى3!30أولبالإغريقيةومعناهاعيسىوصففيالرب

السيد.أوالمولىبل

مجمعانقياوالقسطنطينيض:-

وأالمسيحرسالةتفسيريحاولونالذينبهؤلاءتنوءوهىالمسيحيةبدايةمنذ

الجديدالعهدبتفسيرالاهتمامكلالكنيسةاهتمتوقدشخيصهعلىالتعرف

المسيحفيرأجهامعتتمشىالتيالمختلفةالآراءعلىالردتحاولوأخذت

الملحدينمنالكثيريناعتناقبسبب-اضطرتوقدورسالتهوطبيعته

المسيحعنلهمملائمتفسيرإيجادإلى-المسيحيةمنغيرهمولترغيبالمسيحية

شخصه.أوطبيعتهناحيةمنسواء

وبينالسائدةوالعقائدعيسىرسالةبينتقربراحتالكنيسةأنويبدو

إلىوجهالذيوالنقد،المسيحيةمنالملحدونينفرلاحتىالوثنيينهؤلاء

إله.أمإنسانهوهلالمسيحطبيعةحوليدورالحينذلكفيالمسيحية

يأالمسيحإنسانيةبتأكيدالاهتمامكليهتمونالأوائلالمسيحيونوكان

4201صفيالبريطانيةالمعارفدائرةتقولكما،وينادونالبشربنيإلىانتمائه

علىتعميدهعندبالرسالةتشرفوأنهعاديَّا،رجلًاكان(الناصري)عيسىبأن

التبنيشرفنالبأنهيقولوناّخرونوكان(المعمدان)يوحنايحىسيدنايد

المسيحيينمنكثيروكانالسماءإلىرفعهأيبعثهبعدالعضويةالبنوةوليس

موادمنمادةمنصنعأنهالناسيظنأنمنالستلاعيسىحمايةيريدونالأوائل

مستطير.شرالفكرذلكأنيعتقدونكانواإذالأرض

إنسانكمظهريظهركانإنهقائلينكإنسانوجودهيفسرونأخذواوبالتالي

الثالثالقرنحواليفيجرىالذيالنزاعغالبيةولكنفقطالجسدناحيةمن

بالخالق.علاقتهناحيةمنالمسيحشخصيةحول!يدوركانالميلادبعد
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1طفقود--05*نجيد
شخصيةعنمنفصلةشخصيةلهبأنتؤكدالتيالآراءبعضهناكوكان

وراحواالواحدللإلههيئةوأصبحتتلاشتالشخصيةهذهوأنالخالق

غيرهموذهبإلهيةرؤيةأوإلهيةهيئةأوإلهيةفكرةهيالمسيحفكرةإنيقولون

سبحانهوالخالقشخصيتهبينيفصلونفراحواذلكمنتمامًاالنقيضالى

الاَخرالبعضوتعرِضالخالقمنمنزلةأقلالمسيحبأنينادونوكانواوتعالى

استمرولماالخالقمنأقلمرتبةإلىوخضعوهك!هلأ()30الكلمةنظريةإلى

الثهخلقأولأنهادعواالكلمةوحولوطبيعتهالمسيحكنهحولبينهمالنزاع

كانبلنورانيَّاالمسيحيكنلموبالتاليكلهاالأشياءعملفي)ستخدمهاللّهوأن

عاديًّا.إنسانًايكونأنإلىأميل

يتمتعالمسيحبأنالادعاءإلىالمسيحيالدينرجالأحدآريوسوذهب

هناكوكانتالمتضاربةالاَراءانتشرتوهكذا،الخالقألوهيةمنأقلبألوهية

المسيحيالدينشاجهتالتيالوحيدةالعقيدةتكونأنتكادالتيالاَريةالنظرية

.القرنهذافي

النصرانيةقبلوجدتوالتيمتراسباسمعرفتالتيالديانةهذهوتقول

وامتدتأوروباإلىوصلتحتىفارسبلادمنوانتشرتقرونستةبحوالي

نإ:الديانةهذهتقولبريطانيا..إلىذلكبعدوصلتثمالرومانبلادإلى

52فيكانمولدهوأنكهففيولدوأنهوالبشراللّهبينوسيطًاكانمتراسًا

وأنهخطاياهممنليخلمالبشرماتوأنهحواريّاعشراثنىلهوكانديسمبر

المخلص!يدعىكانوأنهالسماءإلىوصعدقبرهمنوقامالحياةإلىبحثثمدفن

ذكراهفييقامعامكلوفى،باسمهيعمدونأتباعهوأنكالحملوديغاكانوأنه

الديانة.هذهمعتنقيإليهاتكتسبأدنالكنيسةحاولتوقد،مقدسعشاء

لتوسيعحديثًاتنصرالذيقسطنطينالإمبراطورأيامفيعقدتوبالتالي
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-51يلللو!1ط!للي!1نجيل-

المطارنةمنالكثيرونحضره325عامنقيافيمؤتمرًاسياسيةولأغراضملكه

المدعوالدينرجالأحدتمكنوقد،المسيحيةفيالنظريةهذهلاقتباس

ذلكوعلىيولدولمخلقالمسيحأنعلىالاتفاقعلىيحملهمأنهأاتناثيوس(

عيسىمنهايتكونالتيالمادةأنالمجمعهذاوكدمخلوقَاوليسخالقًايصبح

فيكونهرفضمععيسىتأليهعمليةبدأتالشكلوبهذاالخالقمادةمنهي

نشأتبلالتفاصيلعلىالاتفاقمننقيامجمعيتمكنولمالخالقمنأدنىمرتبة

المسيح.يؤلهونبدءواولكنهمبينهمكثيرةمنازعات

المسيحيةالطوائفبينكانتالتيوالمنازعاتالخلافاتنقيّامجمعيحللم

الخالقمادةنفسمنهيعيسىمادةأنهينقطةفيرأجمهمجمعقدكان!ران

فيالمختلفةالكنائسبين.شدخلبدأتالسياسةأنالخلافتفاقمفيزادومما

جد9؟هنانقيّامحمع4ؤقسطنطينتدخاانبعدالدينيةتفسراخباتحديد

مجمعقراراتتلقىحتىللتثليثجديدةنظريةإيجادمنلابدأنهالمسيحيون

الروحبالوماالخالقمادةنفسمنعيسىيكونكيفإذتألمدأكبرنقيا

الطوائفبينالناشبللخلافحدَّايضعلمبأنهالمجمعهذاواتهمالقدس

وعيسى.الخالقبينيفرقمعقولًاتفسيرًايوجدلموأنهالمسيحية

هناكأنالمجمعهذاورأىم381عامالقسطنطينيةمجمععقدوبالتالي

:-هيآلهةاشخاصأواقانيمثلاثةهناكولكنواحدةإلهيةروحًا

الآخرينعناستقلالهأقنوملكلوأن(القدسوالروحوالابن)الأب

الجديدةالنظريةهذهولكن3قووفىأبديتهمفيمتساوونجميعًاولكنهم

نأناحمةمنالكنيسةأرضتقدكانتوانمعدومةالخالقوحدةجعلت

المسيحعلاقةتحلىلمالجديدةالنظريةهذهأنكمابذاتهاقائمةشخصيةلهالمسيح

بالخالق.
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1طفقود-لمنجيلط-152
الأقانيمبينللعلاقةتفسيرإيجادعليهاأنالكنيسةوجدتوبالتالي

.ك!نسانومعهكإلهالمسيحمعوالعلاقةالثلاثة(الأشخاص1

وحاليدون:-افسوسمجمع

لرجالومرضيةحاسمةالسابقينالمجمعينفياتخذتالتيالقراراتتكنلم

وعمدأخرىاجتماعاتإلىالحاجةدعتوبالتاليآرائهماختلافعلىالكنيسة

لاالذينالدينرجالَمنالحرةالآراءأصحابدعوةعدمإلىالمشر!نون

التثليثنظريةخاصةالجديدةالدينيةالنظرياتمعأنفسهمأقلمةيستطيعون

فيالمناقشاتطريقحددتوالتيالميلاديالرابعالقرنفيتظهربدأتالتي

إنسال!؟غيرأمإنسانهووهلالمسيحمشكلة

هيومامنهاجزءهوأم)الأشخاص(الأقانيمبقيةعنمستقلهووهل

يسمونهأوخالقهوبينبينهالعلاقةثمكإنسانوبينهكإلهالمسيحبينالعلاقة

؟بالأب

القرنهذاوفىالأبوبينبينهالعلاقةلوصفطبيعةكلمةواستخدموا

ولكنواحدةروحمنوأنهاإلهمنهاأقنومكلأقانيمثلاثةهناكأنرأواالرابع

إلهية.وأخرىبشريةواحدةطبيعتانهناككانت)الطبيعةناحيةمن

نفسهعنقالوالذيعيسىأيامتنشألمالتيالأمورهذهفيالجدلواستمر

وبعضهبالمرةمفهومغيروبعضهالميلاديالخامسالقرنحتىالإنسانابنإنه

وكانطمسهاالكنيسةوأرادتالأوائلالمسيحيونبهايدينكانحقائقلتغطية

لإنقاذجاءوقدإلهًاالمسيحيكونكيفحوليدوركانماالخلافألوانأشد

.الهدفهذاأجلمنبنفسهوضحىالبشرية

فيبالدخولهناالمقاميسمحولا،يحدثهمنلكلأخًانفسهيسمىوكان

كنيسةخاصة،الكتائسمنوغيرهاالإسكندريةكنيسةبينالنزاعتفاصيل
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53--1خميلهيثد"ء1طسيم

السياسةأنإلىأشيرأنويكفىالبشرمنبشرالمسيحبأنتمسكتالتيأنطاكيا

علىالهيمنةفيأنطاكياتنجحأنتخشىمصرفكانتأخرىمرةتدخلت

سياسيًّا.شكلأالمسيحبكئهالخاصالقراراتخذوبالتاليالمسيحيين

)أملقباستخدمشأنفيذروتهوأنطاكياالإسكندريةكنيسةبينالنزاعبلغ

ماحدعلىتصركانتالبتولمريملأننظرًا(الرب)بحاملةسموهماأو(الإله

راحتهذاومنالمسيححملهاغ!ردورًاتلعبلمبأنهاالرواةأقوالفيجاء

المسيح.طبيعتيبينتفرقأنطاكياكنيسة

شطرينإلىالمسيحقسمقد)نستورباس(بأنالإسكندريةقساوسةفرد

فنادوابينهماالجدلواستمرتتجزألاوحدهأنهحينفيإنسانوشطرإلهشطر

يستطعلمالمؤتمرعقدأنوبعدالنزاعلتسوية431عامأفسوسمجمعبعقد

كلقدونيةمؤتمرعقدوبالتاليالمسيحمسألةفيحلإلىالوصولفيهالمشتركون

المسيحأنمنالغربفيشاعماالتسويةأساسوكانالميلادبعد451عامفي

روما:بابا(الأولليون)البابابهمانادىكماشخصيتان

تطغىولا،ومستقلةبحتةإلهيةوشخصية،ومتكاملةبحتةإنسانيةشخصية

تحلأويمتزجانولاالعكسولاالإلهيةالشخصيةعلىالإنسانيةالشخصية

بذاتهامنهماشخصيةكلوتحتفظتنقصالطولاتفترقانولاالأخرىمحلواحدة

بينالشكرناحيةمنجامعًاالحلجاءوهكذاكاملةكحلةالمسيحوتلبس

الذيالنزاعمواصلةمنوأنطاكياالإسكندريةيمنعلمذلكولكنالنقيضين

الصيغة.هذهتفسيرفيفشلإذكاليبسيدونمجمعسبق

تصفأنطاكياوراحتبالإلحادأنطاكياتصفالإسكندريةوراحت

فيالربوحدانيةبأنهالاتفاقيفسرالغربوراحالشيءبنفسالإسكندرية

.الربفيالإنسانووحدانيةمريمابنعيسىالمسيح
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1طفقود--54*جميله
الحلهذاتصفكانتشهيرةخرافةمنهاشتىخرافاتهناككانتلقد

أئحاءجميعفيالإنسانأسرالشيطانبأنوتناجىهقنعة،فديةعنعبارةبأنه

أخذهاالتيالفديةهوالمسيحموتوأنوخطيئةفسادمنبهأغرقهبماالأرض

.الإنسانلتحريرالشيطان

أجلمنالشيطانمعنزاعفيدخلالمسيحبأنتقولأخرىخرافةوهناك

وأن!!ايصبحالصراعفيينجحمنأنهبينهماالاتفاقوكان،الإنسانتحرير

!!اأصبحالشيطانوأن،الشيطانمعالمعركةخسرأنهأيمصلوبًاماتالمسيح

فيونجحالمعركةفيوانتصرالشيطانعلىوقف!جديدمنالمسيحبمثولكن

معاجتمعتالإنسانيةبانالرأيهذاونادىوالأبديةالخلودالإنسانجمهبأن

ماالأخرىالخرافاتوبينعيسىالإلهالرجلاجتماعهماعنوتولدالخالق

الخالق.بأمركانتبالإلهالإنساناتحادعمليةبأنينادى

المبادلةعمليةفيبيدقإلاهوماالإنسانأنتؤكدخرافاتبعضوهناك

أنعلىتجمعالتيالمتناقضاتهذهوسطوفىوالشيطانالمسيحبينتمتالتي

للشيطانالمسيحصداقةأمامنانضعأنيجبللشيطانعدوًاكان)المسيح(

الناسبينيذيعألاالشيطانمعالمسيحاتفىّعندماالأناجيلبهاتحدثتوالتي

المسيح.أنه

وبعثهعيسىرحيلتتناولالمسيحيةفيمختلفةومذاهبمدارسوهناك

هكذاالحالواستمربينهافيماتتضارببلالمنطقمعتتماشىلاوجميعهاوحياته

كلمةوفسراجديدةبنظريةنادياعنيدما(كلفنوجونلوثر)مارتنجاءأنإلى

وعيدالميلادلعيدأناشيدهلوثروكتبالإنسانإرادةعلىقيدبأنهاالخطيئة

بنظريةنفسهكلفنواختصقائمةكنيسةلمبادئتعديلًاآراؤهوكانتالفصح

فيجاءماعلىتنطبقإنسانعيسىبانتنادىالأولىالمسيحيةالعقيدةبأنتقول
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-55يلللوء1طللليي1نجيله-

فيها.تحريفولاالإنجيل

!:-وعيسىمحمدقي

بعضفيالمقارنةنجدقدآخربفردفردًانقارنأنحاولناإذا:التاريخ

فسرعانالمقارنةهذهنقيمأنعلىصممناماإذاوحتىالنفسإلىكريهةالأحيان

كل!بمحمديقارنأنيمكنلاالأناجيلفياسمهوردالذيعيسىأننجدما

فيتفاصيلهاكلالتاريخلناحفظحقيقيةتاريخيةشخصيةعل!سمحمدًانجدفبينما

منعباءةفيتسربلتقدعيسىشخصيةحياةاننجدبهاموئوقكتب

الوجودفكرةيرفضونالذينالمسيحيينالأساتذةمنكثيرفهناكالغموض

الرأيهذااعتبرناماإذاوحتىأسطوريةشخصيةويعتبرونهلعيسىالتاريخي

ف!نفعلَافلسطينفيولدقدعيسىمميدناأنمنفيهنعتقد!لاومجافيًامتطرفًا

حياتهعنواضحةصورةلديناوليسمؤكدةوغيرضئيلةالمسيحعنمعلوماتنا

ولادتهومكانميلادهتاريخفيالشكوكبعضأيضَاهناكبلوشخصيته

.عمرهمنالثلاثينبلغحتىالأولىحياتهكانتوكيف

المسيحيةوالمنازعاتالخلافاتتناولتهقدالحياةهذهعنرحيلهأنكما

هذاوحتىعمرهمنسنتينبحرفيلهحدثماإلاعليناتسردلافالأناجيل

التاريخي.رالنقدللشكيخضعتسردهالذيالقليل

فىالمسيحيللتاريخأستاذَاكانالذي4!ح.).ح-8تاهالدكتورويقول

يجدونالمحدثينوالنقادالأساتذةمنالكثيرينإنكا!أكا!ولص!"7بكليةأكسفورد

وردتااللتينالأسطوريةوالصورةالتاريخيةالصورةبينالفصلمحاولةفي

منهميئوسًاعملًاتاريخيةاسسعلىالمسيحعيسىقصةبناءأجلمنبالأناجيل

بقصدالأناجيلهذهمجدتهاغامضةشخصيةالأناجيلفيجاءممايبدوفهو

وجودها.تثبيت
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الحاطا:-المثل

ظ!تومحمدعيسىشخصيةفيللبحثأساسًاالكريمالقرآنأخذناإذاأما

ملهميننبيلينصادقينرجلينونجدهماا!لساواةقدمعلىرسولينفنجدهما

لما-البشربهيحتذي-كاملًامثلًاليكونالفرصةلهتسنحلمعيسىأنعلى

قدوةكانمحمدًاأنحينفيالحياةمناكبمختلففيالإنسانعليهيكونأنيجب

لكانوالزمنالفرَصةلهسنحتكانتلوعيسىأنفينشكلاونحنومثلًا

ولتفسيراللّهعندمنرسولفكلاهمالج!سدالرسولمحمدسلكمثلماسلكقد

-:أقولذلك

وأ،بهنقتديللأزواجقدوةفيصبحيتزوجلكيلعيسىالفرصةتسنحالم

لهتسنحلموبالتاليأعدائهعلىعيسىينتصرلمكذلكبه،نقتديللاَباءقدوة

ءا.اًاااش4اأأأصاء-ا!ا.ا."-،اة--؟.ء!001ء4اقي-411

صحتى-اجه!سأ-م-جاا-هـ-نحر!سحرانححر-صسأ"جح!ينض!-صرا

إليهيتقدمبأنلعيسىالوقتأوالفرصةتسنحلمكذلك،أتباعهوعلىعليه

فيبهنقتديقدوةيكنلموبذلكوعفوهرحمتهويطلبونومضطهدوهأعداؤه

رحيمًامثاليّانزيهًاحاكمًافيصبحالسلطةعلىعيسىيترفعولموالعفوالصبرمجال

وأالفرصةلهتسنحلمكذلكالمثاليالعادلالحاكميكودطكيفويريناعدلًا

وكانقاضيًاوكانحاكمًاكانظ!ع!محمدولكنالناسبينقاضيًاليكونالوقت

ذلك(.كل

صورةنجدأنأردناماإذاعيسىنحووليسلج!ش!محمدنحونتجهأنويجب

العادلوالحاكمالسعيد،البيتورب،الفاضلالمربيوالأب،الصالحللزوج

للحاكمالمثللناضرببل،رشوةيقبلولامادةتستهويهلاالذيالرحيم

.بالعدليحكمالذي

كلفيأظهرلقدالنجاحصوروأعظمالاضطهادألوانبخ!شهمحمدشهدلقد
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لأعدائهوحبًّا،تبارىلاوشجاعة،لهمثيللاوجلدًاالنظير،منقطعصبرًاحالة

الاضطهاد.ألوانذاقداعيةبوصفهعليهموعطفًا

وكانجأشهبرباطةاحتفظذلكومعيأسكلهاأيامَابلساعاتوعاش

ي!مشطيعونلايديهبينوهمأعدائهألدنحوالرحمةوأظهوذلكفيقدوة

ذلك.فيقدوةكانحتىممَاومته

بلوآرائهمبادئهمنالكثيريطبقبأنالس!لعيسىالفرصةتسنحلمولكن

لوقا)انظرسيوفًابأموالهاويشترواملابسهميبيعواأناتباعهأمرفقدالعكش!

؟الاستيسملاميكونمتى؟السلاحيستعملوأينمتىيُرينالمولكنه36(:22

الشاغل،شغلناالمقاومةهذهتصبحوقد؟والعدوانالطغياننقاوموكيف

أولادناأوالضعفاءفسا؟ئتاأوالبؤسماءشيوخناعلىأحداعتدىماإذافمثلًا

نأمنوحومناالدينيةحريتناعلىاعتدىإذااوفيهميذبحوأخذالمساكين

الحل؟هووماعباداتنانزاولأنمنمنعناأوطقوسًانزاول

مخلصًاالحقالجندييكونكيفأراناالذيالشمخصع!دطالرسولكانلقد

فيوالصبرالقتالساحةفيوالفرالكريكونكيفأرانالقدللضعفاءحاميًاللّه

والنصر.الهزيمةأوقات

عيسىولكنبالرسالةعهدهأولفيكل!محمدحياةمثلعيسىحياةكانت

للتطبيقالتأوودعوتهلتعاليمهعمليةصورةلنالَيقدمالعمربهيمتدلم

ويوسعتعاليمهلنشرالفرصةلهتسنحلمكمالرسالتهوالاقتصاديةالاجتماعية

القياميحاولأنأوالحياةفيالإنسانيةالمواقفأغلبيةتشملحتىمداها

اليومإنسانلىانعت!،محمدجهاقامالتيالعظيمةالاجتماعيةبالإصلاحات

م!ىاطنأوبسيطعاملأووالدأوزوجأوعائلةفيكابنيعيشأنيحاولالذي

وأدينيلاضطهادضحيةأوجديدةوطرقجديدةأفكارعنمدافعأوجارأو
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وأجنديًّاأوالرجالمنلفريقناجحقائدأوالمسئوليةمركزفيرجلأوسياسي

حاكمًا.أوقاضيًاأوأعمال!رجل

جميعتمثلتففيهالمثلويعمالقدوةنِعمعل!محمدفيسيجدودنهؤلاءكلإن

ليريناالفرصةلهتسنحفلمعيسىأما،الإنسانيةوالمواقفالحياةقياداتأنواع

الوظائفهذهكِلفيبهيُحتذىمثلًايكونوكيفلشعبهقدوةيكونكيف

الاجتماعية.

:-والقرأنالأناجيل

دينانوالإسلامالمسيحيةبأنسواءحدّعلىوالمسلمونالمسيحيونينادي

أعلنفقدغروولا/-عتبقهومحمدا!لاعيسىرسوليهعلىاللّهأنزلهماسماويان

عندمنهيبلابتكارهوليستعندهمنليستبهاأتىالتيالرسالةأنالمسيح

وتعالى.سبحانهاللّه

يقبلولمرذلني)من94()12:فييوحناإلىالمنسوبالإنجيلفيقول

لملأنيالآخراليومفييدينههوبهتكلمتالذيالكلاميدينهمنفلهكلامي

وبماذاأقولماذاوصيةأعطانيهوأرسلنيالذيالأبلكنثفسيمنأتكلم

العبرية.مناليسوعيينترجة(أتكلم

من)هناكواضحًامعناهانجدالإنجليزيةالترجمةإلىرجعناماإذاولكننا

الذيهواللّهإنهبهأنطقمايصدقأويصدقنيولايرفضنيمنيحاكمسوف

الذيالأبولكننفسيوحىمنأتكلململأنيالآخرةفييحاكمهسوف

به(.أنطقوبماأقولبماأوصانيقدأرسلني

وأناتقتلونيأنتطلبونالاَن)ولكنكميوحنا845:فيأيضًايقولثم

أنتم.إبراهيميعلمهلمهذاالثه،منسمعهالذيبالحقكلمكمقدإنسان

الله(وهوواحدأبلنازنىمننولدلمإننا:لهفقالوا.ابيكمأعمالتعلمون
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العبرية.مناليسوعيينالاَباءترجمة

14إلى4.منالاَياتتقولإذبالإنجليزيةتقريبًاالمعنىهذانفسونجد

:-الإنجليزيةالنسخةعنمترجمة

اللهمنسمعتهاالتيبالحقيقةلكمأثبترجلوأناقتليفيتتداولون)إنكم

لسناإننالهقالواثمقبلمنآباؤكمآتاهماتأتونإنكمإبراهيميفعلهلموهذا

اللّهكانلوعيسىلهمفقالوتعالىسبحانهالثههوواحدفوالدنازنىأولاد

ولكنهنفسيمنآتولملدنهمنأتيتوقداللّهمنمسيرف!نيلأجبتموهأباكم

.(ليكمإأرسلني

(:-491-1)29الشعراءسورةفيالمعنىنفسونجد

!!اَلْشُذِيِئَمِنَلتِكُونَقَتيكَ!فَىَاَلإَمِينُاَؤُوحُيهِ!نَزَلَألفَلِينَرَد!لَئَترِدلى)وَاسُر

.،91-2914الشعراء:أ

دقةعلىتتوقفإنماوالمسيحيةالإسلاممنكلحقيقةأننرىهذاومن

تسجيلوطريقةبهنزلالذيللأصلوبمطابقتهاإليناوصلتالتيالكلمات

الثهبهاأوحىالتيالرسالةكانتف!ذاالكتابفيالصحيحبنصهاالكلماتهذه

فإنالتحريفأوالتعديليدوتناولتهابهاأوحىكماتصلنالمرسلهأحدإلى

الحقيقةعنانحرفتقدتكونالمحرفةالفقراتهذهمثلتضمالتيالعقيدة

علب!محمدعلىنزلتالتيوكذلكا!لاعيسىإلىالثهجهاأوحىِالتيوالكلمات

مدىأيوإلىوالتحريفالتعديلمنكتابهالثهحفظمدىأيإلىوسنرى

الاَخر.الكتابعلىوتحريفاتتعديلاتادخلت

:-والمسيحيشالإسلام:واخ!

إن!اوالدراسهّبالبحثالمقارنةالأديانإلىالمسلمونالعلماءيتعرضعندما

نف!سإلىالمسيحييننظرةعنالاختلافكلتختلفناحيةمنإليهايتعرضون

.الموضوع

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


1طفقود-6ْ-*نجيد
فكرهفيتنمىالتيوالعقائدبالتعاليممليءجوفيويترعرعينشأفالمسيحي

أمامالطريقلتعبدجاءتاليهوديةوأنالحقالدينهودينهأنووجدانه

وأنصحيحةوغيرباطلةالمسيحيالدينعدافيماالأديانجميعوأن،المسيحية

.الأرضشعوبإلىرسالتهلإبلاعوحدهمإسرائيلأبناءغيريصطفلمالثه

منافقونإسرائيلبنيغيرمنوالرسلالأنبياءبأنالمسيحييعتقدوبالتالي

فيالمسيحية-الإرسالياتفنجدالحدهذاعندالأمريقفولاكاذبونمدعون

أصحابلتصويرالجهدكلتجهدالأخرىالقاراتوجميعوآسياأفريقيا

لكىذلكوالمنافقينالأشرارصورةفيالمسيحيةغيرالأخرىالرسالات

كانعيسىبأنعليهموالمترددينبهميلوذونمنأوأتباعهمعقولفييؤكدوا

محمدعنقالوهماأوكثبهمنقرأأنويكفىجميعَاالرسلبينمنالمعتمدالوحيد

الدينيةأفكارهمطبيعةلنرىالإسلامعنكتبوهماأووالسلامالصلاةعليه

بصيرتهمأعمىقدالإسلامعلىتحاملهمأنوكيفقبل،منعقولهمفيالمترسبة

لأغراضهمخدمةالقرآنترجمةفيالخطأتعمدعنيحجموالمبلالحقيقةعن

فيوأسرعواوكآبةبحزنشعروادينهممعدينفييتشابهماوجدواماوإذا

نأبهمأولىوكانالدينهذافيالمسيحيةتأئيرنتيجةبأنهالتشابههذاتفسير

و"لفرحوا.يغتبطوا

هوالسماويةالرسالاتجميعمبدعأنفييعتقدونناحيتهممنوالمسلمون

الحقطريقإلىليرشدهارسولًاأمةلكلأرسلاللّهإنبل،وتعالىسبحانهاللّه

منفيهماورزقبهوتكفلالعالمخلقالذيوتعالىسبحانهاللّهأنوالواقع

منهافيختارالأممبقيةعلىأمةيفضللاوحشراتودوابإنسانمنأحياء

والمسلمخلقهمنالعلمفكل،وتعاليمهكلماتهيحملونللعالمرسلًاوحدها

بالألمالمسلميشعروقدالسماء،منبرسالاتأتواالذينالرسلفييعتقد
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الثهتعاليمبعضعنتجاوزواقدوالمسيحييناليهودأنيدركعندماوالأسى

وعيسى،موسىطريقعنأرسلهاكماوآياتهكلماتهمنغيرواأو.الحقيقية

باعتياوهماط!ءبمحمدإيمانناوعيسىبموسىنؤمنأنيأمرناالكريموالقرآن

موسىويحبيحترمأنالمسلمالقرآنأمركذلكالسماءرسالةيحملانمبعوثان

ونحبه.محمدًاع!دطنحترمكماوعيسى

*!!
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!لا؟،ررىر
ألز؟!ازآإااإك!ا!اا

لم!ةهه9"

اأأقيب!أاإأإإر!نبإرنج!نررإيئفألر!!ارإبزإزأر!اأأز!

كص؟

اَللَّهَ!نَمَلمجتمَعُونَمِّنْهُمفَرِيقوَمًذكَانَلَكُخيُؤمِنُوأأَن)!أَ!ظمَعُونَ

75(.:البقرةأ!!يَغلَمُوتَوَهُئمعَقَلُؤُمَا!دِكَأيُحَزِفُونَهُوثُزَ

كخاطئابعدأناأُدانفلماذالمجدهبكذببازدادقداللّهصدقكان

7(،)3:روميةاهلإلىبولسأرسالة
أ*كأ
رز*!

!حهعثلم
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الثانبمالفصل

التعريفه!اليهودأثر

ماإلىووصولهاالتوحيدعنالنصرانيةانحراففيبارزاْثرلليهودكانلقد

الشعبوهواليهودأنفيهشكلاومماعقيدتها..فيانحرافمنإليهآلت

أنبيائهممعوموقفهمسواهممنكليكرهوندائمَاالأنانيةفيهتتجلىالذي

الئَهِئايخمئيَكفُرُونَكاَدؤُأبِأنَّهُخ)دلِفَ:موضعمنأكثرفيالكريمالقراَنذكره

.،211:عمران!!لى*لَعْتَدُونَيملؤُ(يمَاعَصو(لِكَدلغَئرِحَقآلأئييَاوَيَقْتلُونَ

العداءلهيعلنونا!سِلاالمسيحوجهفييقفوناليهودنجدأنإذنغرابةفلا

وبقىالموقفهذامثلعلىقبلمناعتادواقدلأنهمأنبيائهممننبيوهو

عنتردهمإليهمجاءتالتيالدعوةتلكا!المسيحدعوةيناهضوناليهود

ا!لاموسىورسالةالتوراةشريعةإلىبهموتعودالحدودومجاوزتهمضلالاتهم

الأسلوببذلكالاَخر،باليوموتذكرهمالدنيا،فيالانهماكمنوتحذرهم

التوراةأحكامبعضعنهملتخففجاءتكله/ذلكمعوهى.الرائعالروحي

بهوأغرواقليلإلامنهممعهاَمنوماالدعوةهذهاليهودرفضفقدذلكومع

أنجاهتعالىاللّهأنإلابالقتلعليهمجلسهمحكمأنبعدليقتلهالرومانيالحاكم

منهم.

يستطعوالمأنهمإلاجذورهامنالدعوةاجتئاثالبدايةمناليهودوحاول

عنا!سلاالمسيحرسالةليصرفواوالتحريفالدسأسلوبإلمأفلجأواذلك

لاالأمروكأنعالميةدعوةالمسيحيةويجعلوابهجاءتالذيالأساسيالقصد

المختار.المتميزالشعبيبقواحتىيخصهم

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


*نجيد،طفقود-66-

ا(:-!النصرانيضتحريففيواثرهبولس

شخصيةلناتبرزالنصرانيةانحراففياليهودأثرعنحديثناخلالمن

فيشاملًاانقلاباشكبلاوأحدثتالانحرافهذاتاريخفيبارزًادورًالعبت

بهاجاءالتيالمسيحيةعنتمامًاتختلفديانةتؤسسأنواستطاعتالمسيحية

المسيح.

الشخصيةهذهلأهميةونظرًا)بولس(القديسشخصيةهيتلك

ومدىفيهاعاشالتيالبيئةعلىنتعرفأنلنالابدالموضعهذافيوخطورتها

وقصةوثقافتهنشأتهعلىنتعرفثمبهاجاءالتيالأفكارعلىالبيئةتلكتأثير

وأفكارهعقيدتهنعرفأنلنالابدوأخيرًاالنصرانيةإلىاليهوديةمنتحوله

)بولس(شخصيةعننتحدثونحنأنناوالحقيقةالمسيحيةتطويرفيودوره

.المعاصرةللمسيحيةالحقيقيالمؤسسعننتحدثإنما

بولسأوالطرسوسىشاولأنصارأنبصحتهاالمقطوعالحقائقومن

وهوبالغةأهميةذيواحدأمرعلىيتفقونفإنهممختلفينكانواوإنوخصومه

التيالراهنةالنصرانيةتشكيلفيدورهكبروعلىبولسشخصيةخطورة

.اليومالناسيعرفها

ا!سعِلاالمسيحبعدالنصرانيةالديانةفيشخصيةأبرزيعدبولسأنفالواقع

هذاخلالمنسيتبينكماإليهآلتوماتحريفهافيبالغأثرمنلهكانلماوذلك

الفصل.

المؤسسينمنيعدونهالنصارىلأنأهمهامنبلالداخليةالعواملمنبولساعتبرناإنما)1(

وتجدرقصد.غيرمنأوبقصدالمسيحلدينمحرفًايكونوأنتعدلاحقيقتهأنمعلديانتهم

فهو.وغيرهحزمابنمثلمثلهالنصرانيةعلىمدسوسأنهيرىمنالعلماءمنبأنالإشارة

فيه.النصارىلاعتقادملاحظةالأولالاعتباروقدمتالخارجيةالعواملمنيعتبربهذا
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1-اسمه:-

بنيملوكأولاسمعلىعبرياسموهو)شاول(باسميدعىبولسكان

بنيامين.سبطمنأيضَاكانالذيعندهمإسرائيل

بهذايدعىواستمرفيه()المرغوبأو)المطلوب(العبريةفيشاولومعنى

بولساسمذلكبعدعليهأطلقثمبزمنالنصرانيةاعتنقأنبعدحتىالاسم

باسمنفسهيلقبوكان.)1()الصغير(ومعناهرومانياسموهوبهواشتهر

)2(.الأممعندعرفالاسموبهذاالرسولبولس

للاسمالمرادفاليونانياللفظهوكانبولساسمأنديورانتويرى

.)3(طفولتهمنذالرسولهذاعلىالاسمانظلوالذاشاولالعبري

أماوالديهقبلمنبهدعىالذياليهوديالاسمهوشاولاسمإن:وقيل

)4(.الأممياسمهفهوبولس

:-مولدهلإ

هييونانيةبمدينةولدبولسأنعلىالمتاحةالنصرانيةالمصادركتابيتفق

17بعدعلىتركياجنوبفيحاليًاتقعوهىقيليقيةولايةعاصمة)طرسوس(

(.أْالمتوسطالبحرمنتقريبًماكم

)6(.الفريسيينفرقةإلىوينتميانبنيامينسبطمنيهوديينأبوينم!ن

)1(.الفلسطينيينغيراليهودمنأوالمهجريهودمنأنهأي

.916صالمقدسالكتابقاموس)1(

.74صاليهوديةللفلسفةالنقديةالموسوعة)2(

.11/924الحضارةقصة)3(

.1/86صالكنيسةتاريخمختصر)4(

بضائعإليهتردمرفأالنهرمصبعندوقتئذوكانتكيدنوسنهرضفتىعلىقديمَاكانت(ْ)

.المجاورةالميناءإلىبالنسبةثانويةمدينةالآنتعتبرلذامجراهتغيرالنهرذلكأنغير،كثيرة

.576-575صالمقدسالكتابقاموس

عصرفيالمسيحيةالكنيسة،916المقدسالكتابقاموس،16صماير.بفبولسحياة)6(

الرسل.رسائلعننقلَا327الرسل
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مواطنًاوالدهوكان،المتحمسةالدينيةالشعبةهذهمبادئعلابنهونشأ

)2(.رومانيًّا

المسيحالسيدبعدولدأنهويفترضولادتهتاريخعلىالمصادرتتفقولم

الأولىالسنةبينميلادهلتاريخالمؤرخينتقديراتتفاوتتوقد.)3!سنة(1)5

المسيح.معاصريمنكانأنهأي0)4(6و4وسنتيالميلادية

ماولدإنهوقيل(.)ْام.سنةحواليولدأنهالحضارةقصةصاحبوذكر

يدركلمإنه:وقيل)7(.حياتهطوالالمسيحيرلمولكنه.)6(ام5و5:عاميبين

)8(.السنلاعيسى

3جنسيته:-

الاكبرالجزءأخذتأعمالهإدطبلوحياتهجنسيتهيفصلالرسلأعمالوسفر

فيولدتيهوديرجل)أنا:-ويقولنفسهعنفيهيتحدثفهوالسفرهذامن

رجليعندمؤدبًا-أورشليم-المدينةهذهفيربيتولكنكيليكيةطرسوس

)9(.()غمالائيل

فيالميلاديالأولالقرنفيمدرستهعرفتاليهودأحبارمنو)غمالائيل(

.القدس

.17صوالنحلالمللفيدراسات(

.11/942:ديورانتولالحضارةقصة(

.312ص!ممأ"حأص!3،ك!س!ول؟ص!س!3(

عننقلًا327صالرسلعصرفيالمسيحيةالكنيسمة691،صالمقدسالكتابقاموس(

الرسل.رسائل

.11/942الحضارةقصة(

.245صالساميةالحضارةقصة(

ء17صوالنحلالمللفيدرالسات(

.901صالأريبتحفة(

222/الرسلاعمال(
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فريسيجمهوديأنهالمجتمعأمامبيهوديتهبولسصرحذاتهالسفروفى

أناالأخوةالرجال)أيها:قالحيث(الشهيرةالمتعصبةاليهوديةالفرق)إحدى

)1(.الأموال!(قيامةرجاءعلىفريسيابنفريسي

:وغيرهربنانقولذلكفمنيهوديتهأنكرالنصارىبعضأنالملاحظومن

بنتمنيئزوجكياليهوديةبدخولتظاهروأنهيهوديًّايكنلمهذابولسأن

فيدخليصاهرهأنالكهنةرئيسأبىفلمالذلكواختتنالكهنةرئيس

)2(.النصارىإلىالمسيحرسولأنهوادعىالنصرانية

بعضكاندانالمولديهوديأنهالإنسانيةتاريخمعالمفيويلزورجح

.)3(ذلكينكروناليهودالكتاب

نفسمن22فيوردفقدجنسيتهناحيةمنرومانيأنهيدعىهذامعوهو

تجلدواأنلكمأيجوزالواقفالمئةلقائدبولسقال!للسياطمدوه)فلماالسفر

قائلًاوأخبرهالأميرإلىذهبالمئةقائدسمعفإذاعليهمقفيىغيررومانيًّاإنسانًا

قال:لهوقالالأميرفجاءرومانيالرجلهذالأنتفعلأنمزمعأنتماذاانظر

)4(.(نعم:فقال؟رومانيأنخطلي

والدينيض:-العلميشونشاتهيينتهى

كانتفقدفيهانشأالتيالبيئةإلىالإشارةتجدرنشأتهعنالحديثقبل

وبينالصغرىآسياهضبةبيناتصالحلقةكانتكمانشطةمدينةطرسوس

في-هذاموقعهابحكم-إليهايردالتيالهامةالَتجاريةالطرقومفرقالشام

منينقطعلاسيلومصروقبرصوالشاموإيطاليااليونانمنواحدآن

المختلفة.والتأثيراتوالعقائدالأفكار

2-225.27/الرسلأعمال1()

.5996/للبستانىالمعارفدائرةوانظرسالمعرفةالتوحيددعوة)2(

.3/557الإنسانيةتاريخمعالم)3(

2-225.27/الرسلاعمال)4(
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يصبغوهاأنق.م(171)سنةأنطاكيوسوخاصةالشامملوكوحاول

مجالفيأقلعلىوذلكشرقيةمدينةأساشابقيتأنهغيرالإغريقيةبالصبغة

يشبهمارحابهابينوقاماليونانيةالمدارسفيهاانتشرتصمانالسائدةالمعتقدات

بالجامعة.اليومنسميهما

؟-الجامعةتلكعنلبولسِمعاصرًاكانالذي)سترابودن(الجغرافيويقول

مدارستنافسوكانتوالرومانياليونانيالعالمفيالمدينةلشهرةسببًاكانتإنها

الفلسفية.بالدراساتيتعلقفيماالأخصوعلىوالإسكندريةأثينا

ينشرونوراحواالرواقيالمذهبإلىينتمونالدراساتهذهأساتذةوكان

طرقمعيتفقشعبيطابعذاتتبشيرحملةشبهفيواسعنطاقعلىمبادئه

الجماهير.تفك!مر

للفلسفةالأولىللمبادئبولسمعرفة-بعدفيماسنرىكما-يفسرماوهذا

علىاليونانيينالمفكرينلدىالخطابيةالأساليبفيالشائعةوالوسائلالرواقية

جينيبيرءشارلالنصرانيالكاتبتعبيرحد

دارسيمنولاطرسوسجامعةروادمنيكنلمبولسأنيرجحوهو

تشبعالذيالوسطفيشبابهسانيعاشأنهكفاهولكنالرواقيةالفلسفة

الفلسفيالتفكيربينجمعواالذينالفلسفةأساتذةأيديعلىاليونانيبالتراث

)1(.الأفكاربتلكليتشبعالخطابيوالأسلوب

بيئةمنالروائيةوالأخلاقيةالدينيةالمبادئبعضإليهانتقلتلكن

يدرسولمرواقيًاتعليمًايتلقلمبولساْنهنترد.المعنىهذاويؤكدطرسوس

بهذاابناؤهميتأدببانيسمحونيكونوالمالفريسيينلأناليونانيةالكتب

الخالص.اليونانيالأدب

.\-ه41صالمسيحيةفيوتأثيرهبولس77،صجينيبيرالمسيحية)1(
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بهذاكتبهالمااليونانيةدرس-بولسيعنى-الرسائلكاتبأنولو

..الركيكاليونانيالأسلوب

يخاطبأنمنتمكنهبطلاقةاللغةبهذهيتحدثكيفعرفأنهعلى

فيالموجودةالفقراتبعضإلىأحيانًايشيروأنالأثينيينمنلهالمستمعين

)1(.اليونانيالأدب

جينى)شارلالأستاذيحدثناثقافتهوتلقىبولسفيهاعاشالتيالمدينةومن

حلقةنشطةمدينة)طرسوس()كانت:فيقولوثقافتهاتلكإلمدينةبيئةعنبير(

الهامةالتجاريةالطرقومفرقالشاموبينالصغرىآسياهضبةبينالاتصال

المختلفة.والتأثيراتوالعقائدالأفكارمنينقطعلاسيلًاإليهاتجلبالتي

أس!اسًابقيتأنهاغيرالإغريقيةبالصبغةيصبغوهاأنالشامملوكحاول

فيهاانتشرتصهانالسائدةالمعتقداتمجالفيالأقلعلىوذلكشرقيةمدينة

بالجامعةاليومنسميهأنيمكنمارحابهابينوقاماليونانيةالمدارسوازدهرت

بالدراساتيتعلقفيماالأخصوعلىالمدينةلشهرةسببًاكانتالتي

()2(.الفلسفية

الفلسفاتبشتىتشبعحيثشبابهسنيبولسقف!الوسطهذاوفى

.هناكالمنتشرة

يأ)غمالائيل(بجوارالقدسبيئةهيبهابولسعاشالتيالثانية)والبيئة

)3(.العصر(ذلكفياليهوديةالمدارسَألمعمنبمدرسة

للإمبراطوريةالغالبةالثقافةفكانتالفترةتلكفيالدينيةالحياةعنأما

الإمبراطوريةهذهسكانأكثراتصفولذا.)4(الهللينيةالثقافةهيالرومانية

.15صوتاثيرهبولس1/1،246الحضارةقصة)1(

.68صبيرجينىشارلالمسيحية)2(

.96صالمرجعنفس)3(

..........اليونانمناكبرالإسكندرخروجبينوقعالذىالعصرنتاجفكرهىالهللينية)4(
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كثرةمعالبشرأجناسوتقاربتواحدةثقافةإلىبالانتماءالأطرافالمترامية

كبيرًا.تقاربًاوالجنسيةوالثقافيةالدينيةاختلافاتهم

؟رسميتانلغتانالرومانيشولشللدوحافَ

الرومانيةالأوروبيةاللغاتأموهى-القديمةإيطاليالغة-اللاتينيةأولهما

والفرنسية.والرومانيةوالبرتغاليةوالأسبانيةالإيطاليةأياليوم

بالحضارةلعلاقتهاالمقدمَةهياللغةهذهوكانتاليونانيةاللغةوثانيها:

الهللينيةوحركةالكبيربالإسكندرولعلاقتهاوفلسفتهاوآدابهاالقديمةاليونانية

والتهلين.

يأالشرقيةأقاليمهافيرسميةلغةاليونانيةاللغةالرومانيةالإدارةواتخذت

أقاليمهافيرسميةلغةاللاتينيةاللغةالإدارةواتخذتإيطالياشرقالواقعة

الأقم!.المغربإلىالإدريقىالشمالوبلادإيطالياغربالواقعةأيالغربية

العبريةويلفظونالآراميةيتكلمونالجليلأهلمنكئيرةجمهرةوكانت

11(.عاميةبلهجة

حتىأجمعالعالمفيانتشروااليهودبهامرالتيالسياسيةللظروفونتيجة

ومألوفةمتداولةاليونانيةوصارتالكثير،يجهلهافلسطينلغةأصبحت

)2(.تمامًاكالاَرامية

تأثيرتتجنببحيثالخارجىالعالمعنمنعزلةفلسطينمنطقةتكنولم

بصلاتهاتأثرتوقدبجوارهاعاشتالتيوالكلدانيهّالسريانيةالشعوب

.مق03الرومانيةالدولةيدعلىاليونانيةالممالكسقوطحتى.مق323العالملغزو-

الوسطىآسحِالشعوباليونانيةغيروالأفكاربالمعتقداتاليونانيةالفلسفاتفيهوتختلط

وهماقاطبةالفكرمدارسأكبرمنمدرستانالفكرهذارأسعلوكانالمتوسطوالبحر

368.صالفلسفىالمعجم(والرواقية)الأبيقوربة

.56-53صالمسيحعبقرية92صشاهين،النصرانية)1(

الرسل.رسائلعننقلأ22-12صالرسلعصرفيالمسيحيةالكنيسة)2(
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والشاممصرعلىنفوذهمبسطواالذينواليونانالإغريقبالفاتحينالمستمرة

هاجرتالتياليهوديةالجاليةأبناءمنالقدسإلىتفدالتيالحجيجوفودوتأثير

إسرائيلبنيتشربإلىأدىذلككلبهاواستقرتاليونانيةالدولةأطرافإلى

للتاريخالسابقةالثلاثهّالقرونخلالالخارجيةالأفكارمنبالكثير

)1(.النصراني

الإمبراطوريةفيالمثقفونبهايتحدثكانالتيالفكريةالفلسفاتوكانت

قبلكثيرَاوالشرقيونالغربيوناختلطوحيثالجليلبلادفيشائعةالرومانية

وهى)2(.والرواقيةوالأبيقوريةالفيثاغوريةأكثرهاقرونببضعةالميلادعصر

)3(.النصرانيةفيالأثرأكبرلهكانمماوعقيدتهالإنسانبسلوكتتصلمذاهب

الروافدمنلكثيرمصبًاآنذاككانتوالتيوالفينيقيةالسوريةالبيئةإلىإضافة

)14.والأساطيروالعقديةالفكريةوالتيارات

بهايدينعبادةكلالمقدسوبيتونابلسوالإسكندريةرومافيشوهدت

بعدالنصرانيةوجاءتوأتباعهاروماعقيدةعلىالشروّعقائدوغلبتالبشر

)واند(المؤرخكانوإن.انحرافهابعدالقاعدةتلكمناستثناءتكنفلمذلك

بصفةالقدسفيالغالبالتأثيرذلكمثللهيكنلمالوثنيالطابعأنيرى

ناحي!بعدفيماالنصرانيةوضعلناسيفسرالوضعهذاأنيرىوهوخاصة

اليهود.غيراحتياجاتمعنفس!ابهاتكيفأناستطاعتالتيالسهولة

ومصرالصغرىوآسيافارسمنمتعددةنحلالرومانىالعالمعلىوزحفت

النصارىعلىالردفيالإسلاميالفكر08،-97صسواءكلمةإلىتعالواالكتاباهليا)1(

.92ص

938.صالمسيحرسالةتحريفانظر)2(

.2-289صشاهينالنصرانيةوانظر،17صخليلإبراهيمالأديانمقارنةفيمحاضرات)3(

النصارىعلالردفيالإسلاميالفكر85،صسواءكلمةإلىتعالواالكتابأهلياكتاب)4(

.92ص
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فيالرومانيةالدولةأقم!فيالفارسيةالمتراثبةالعبادةاَثاروشوهدتوغيرها

)1(.المغرب

بلادغزوفيالفارسيةمترابنحلةالمصريةإيزيسنحلةاقترنتكذلك

صفةوهىالمصريةصفتهاونحلوها)ديمتر(اليونانفسماهاواليونانالرومان

الأسرةبتقاليداشتهرواالذينبينالرومانبينعبادتهاوشاعت..الأمومة

تشويقفيكبيرأثرومتراإيزيسنحلةمنكلاتلازمالتيالسريةللمراسموكان

انتحالها.علىالناس

الأصلفيوهىالعصرذلكفيالأورفيةالنحلةوجودذلكعلىويضاف

والأخوةالتقشففيالشرقيةبالصبغةاصطبغتأدطلبثتمالكنهايونانيةنحلة

كانهكذاالقربانمواسمفيإلاالخمرشربوعدماللحموتحريمالروحية

ا!.المسيحميلادعصرفيأشياعها

عالميزورالنحلةزعيم)أورفيوس(انيزعمونالنحلةهذهأتباعكانوقد

فيهيحتفلونوموعدًا،موتهعلىفيهيحزنونموعدًالهموجعلوامنهويعودالموتى

الربيعإلهودنيس()1وبعثبموتالخاصةالاحتفالاتيشبهماوهذا،ببعثه

زعمهم.حسب

و)أدونيس(المصريالإله)أتون(أنالأديانمقارنةعلماءلاحظهناومن

للإلهاسموهوالعبريةباللغةالربأوالسيدبمعنى-)وأودني(اليونانيالإله

)2(.القديمالمصريمصدرهاإلىترجعالأسماءهذهكل-اليهودعند

النصرانية.فيمؤثرةعدةمصادركانتتلكوكل

.25-26صشاهينالنصرانية11(

للأديالطمفصلعرضففيها036-اصالعالمأديان3،.28-صالمسيحيةتاريخانظر)2(

،2ا-ا17-9صخليلإبراهيمالنصرانيةفيومحاضراتوالبعيدةالمجاورةالمناطقفي

العقيدةمشكلات،89-49صتحليليةودراسة،52-364،43-2صالمسيحعبقرية

.9عالجوهرىالأولىالمناظرة44،-42صالنصرانية
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1طلللي!75-1ليهي!خرل!1نجيد-ألو

فيالوثنيةالاعتقاداتأن-ا!سَلاالمسيحعصر-العصرهذاعجائبومن

الشكوكعصرالعصروكانالقديمةبقوتهاتتمتعتعدلمالرومانيةالإمبراطورية

خاصة.منهموالمثقفينالدولةفيالوثنيينمنكثيرعندالدينيةوالتساؤلات

ظهورالوثنيةضعفأسبابأكبرهنأنالمؤرخينمنواحدغيروزعم

الحديثة.والأفلاطونيةالرواقيةالفلسفة

البعضبعضهاعلىوالقبائلالشعوبتعرفأيضًاذلكأسبابمنولعل

منالأديانهذهبهتتصفوماوالمللالشعوبأديانعلىتعرفهمعننتجوما

.والاختلافالتشابهوجود

ومعاصريهمالروحانيينمنكثيرًاجعلذلكأنالمؤرخينبعضويرى

منكانذلكتحقيقوأن،والقبائلالشعوببينيجمععالميدينفييرغبون

)1(.كبيرروحانيفراغهناكفكانالهللينيةالفلسفةمقاصد

بالشعوبالوضعهذاتأثرفقدالفترةتلكفيالدينياليهودوضععنأما

فيالسائدةاليهودية)إنالنصرانيةبوتقةصاحبيقولهذاوفىجاورهاالتي

تطويرمجردأوالقديمالعهدديانةمعمتطابقةكانتأنهايظنلاالمسيحزمن

)2(.(القديمةإسرائيللديانة

فيضخمتغيرفيهحدثقداليهوديالفكرأنعزيزفهيمالقسويذكر

قبلالمرةتجربتهمفكانتاللّهعنفكرتهمجهةمنالسبيبعدالشعبموقف

آثاروظهرتبابلفيالفكرةهذهنبذتثموعبادتهاالأصنامفيتكمنالسبي

منالتخلصيستطيعوالماليهودإنبل)3(.اليهودبينواضحةزرادشتعقيدة

.9صأذ3034كالأول4"+؟"!ولهآهس!ا؟4لاحنول3"حانظر(1)

العقيدةافسادفياليهوددوروانظر236،عرح"+س!اكاأح!احآهأعطحاولكاأ،43لأانظر)2(

79.صالإلهية

.05-94صالجديدالعهدإلىالمدخل)3(
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1طفقود!*نجيل!76

)1(.البابليالسبيانتهاءبعدأيطويلةفترةبعدإلاالمتعددةاَلهتهم

والكثيروعقائدهاالفرعونيةالوثنيةتأثيرالباحثينبعضذلكإلىويضيف

)2(.وشعائرهمالمصريينعقائدمن

استقرواالذيناليهودفيباليونانيةالتأثرحددمنالكتابمنهناككانوإن

وتقاليدهمعاداتهمعلىبقوافلسطينفيبقواالذينأنحينفيالإسكندريةفي

نأيرىحيث)فرند(الغربيالباحثالقولهذافيويخالفه)3(.ولغتهم

التيوراةنصوصبدأتنفسهافلسطينوفىاليهودجذبتالإغريقيةالحضارة

)4(.اليونانيةالتجارةازدهرتعندماحدتهاتخف

للأصنامعبادتهممنإسرائيلبنيوثنيةلهتتأكدالتوراةنصوصقرأومن

بنصوصملوكهمعصرفيللأوثانوعبادتهموالقضاةثونبنيوشععهدفي

.()ْأسفارهممن

الوثنيةبالأدياناليهوديةلتأثردراستهفيتتبعفقدالزغبيفتحيالدكتورأما

مصرودياناتوسوريا،الرافدينبلادفيالقديمالأدنىالشرقوديانات

اليهودبينالاتصالقنواتعنتحدثثموالرومالط،اليونانودياناتالقديمة

بشعوبواتصالهمبمصراليهوداتصالطريقعنالوثنيةالديانةوأصحاب

السبيفتراتسيمالابهماليهودتأثرإلىأدىممابالفرسواتصالهمفلسطين

الاختلاطهذاوتبعالوثنيةبالشعوباليهوداختلاطتموفيهاوالاضطهاد

.25-43صوالتوحيدالوثنيةبينالتوراة:راجع)1(

،-4546صاليهوددور)2(

.1/318والعقائدالديانات)3(

.61صس!ط+س!3!ممهطص!ولءأ،44343لأ)4(

الاستشهادمواطنوانظر404-385793،صالإلهيةالذاتمنوموقفهمإسرائيلبنو(ْ)

ا-6،92-ا/9مزا-3،لم25عدد4/3-4،نث،ا-ه32/خروج-الأسفارفي

-7!8/الثانىالملوك5-3،7/،-291،0113/قضاة24،23/يشوع،901/هوشع

.11و216/الثانىأخبارالأيام،18
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1طعلي!77!نجيدأثر،ليهود!خمو!1-

!الوثنياتمنزواجهم

القرآنبينهاوالتيموسىعصرفياليهودلدىالوثنيالاتجاهمظاهرذكركما

عَخلأطمهِصمِنبَقدِمِهمِنمُو!ىقَؤمُوَاَتَّخَذَ)الأعراف:1138،!أئاإلهَا)أجْعَل-:الكريم

هذاوكادْ(.ه:هالبقرةجَهْرَص!أآللهَلَزَىصلَكَئؤمِنَ)لَن(،48:1!!الأعرافئَم!خُوَاوجَسَدَا

)1(.القديمةالوثنيةبالأديانتأثرهمعلىساعدتالتيالعواملمن

غربإيجةبحومنبطرسوس-المحيطةالمنطقةفيالدينيالوضععنأما

كثرةفنلحظالنهرينبينمابلادحتىوشرقًاحديثًا()تركياقديمًاالصغرىاَسيا

كانتالتيالاَلهةوأهموالرومانييناليونانيينلدىمعروفةوظهورالاَلهةتعدد

آسيا-غوبفيمقاطعةعلىتطلق-الفريحيينبلادفيأنيس:موجودة

فيوميترامصر،!وأوزريس،النهرينبينمابلادفيوتموز،الشامفيوأدونيس

.فارس

الاَلهةهذهنشأةبخصوصأسئلةعدةالذهنإلىيتبادرأنوطبيعي

موتفكرةفيهاشاعالبيئةتلكأنالوضعجينيبيرشارلويلخصوتطورها،

الأرضفيتتمثلأمباَلهةالاَلهةتلكواالّترنت)2(.معينزمنفيبعثهاثمالاَلهة

والحنانالطهارةعنتنم!يلةصورةلهاترسمماوعادةالخصبةالطبيعةأو

.والبراءةوالمحبة

مواسمفيموتهمتقتف!فالأساطيرمشتركعاملالاَلهةتلكبينويجمع

المؤمنينعواطفيستثيرونوبالتاليأخرىمواسمفيبعثهمثمالسنةمنمعينة

فيأكثيرًتفيدناسوفالمسألةهذهأنشكولا)3(.الفوحإلىالحزنمنبهم

،385-927،31941-9215،-915-157-151الوثنيةبالأدياناليهوديةتأثر)1(

.495595.المقدسالكتابقاموسوانظر

39.صالمسيحية)2(

.934صالقديمةالوثنياتوفصل67،صالمسيحعبقرية)3(
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بعد،فيماهذابحثنا

الإلهيتعذب:بقولهجينيبيرفيشرحهاوالإنسانالإلهبينالعلاقةعنأما

علىيتغلبولكنه،الإنسانيموتكمايموتثمالإنسانيتعذبكماتمامًا

عامكلويجددونرمزًايمثلودطوأتباعهجديدمنيبعثإذا!لوتوعلىالعذاب

.الأرضعلىحياتهمأساةمابشكل

الثانيالقردنفيالنصرَانيةعنالمدافعينأحدوهوجوشتينإليناونقل

منكأستقديمبغرضالشعائرمننوععلىاحتوتميثراأسرارأنالميلادي

)1(.آنذاكالمعروفةالعباراتببعضالنطقمنالمؤمنإلىخبزوقطعةالشراب

فيتذهبوإنماالجلوسفقطتعنىلاالقربانمأدبةانإلىجينيبيرويشير

نفسهالإلهطعامهمالمؤمنينإلىبالنسبةتعنىإنهاذلكمنأبعدإلىرمزيتها

المنجى.بجوهرهوتشرجمهم

أماطرسوسحولالمناطقفيالدينيةالحياةعنموجزةنبذةباختصارهذه

الدكتورفينقلحولهامماالسائدةبالمعتقداتتأثرهاومدىنفسهاطرسوسعن

شابهالذيساندانالزراعةإلهلعبادةمركزَاكانتطرسوسإن)هـتشبس(

طرسوسفييقاموكانبهرقلاليونانأهلقرنهالذيتمامًاالخفيةالأديان

التظاهرعندذروتهالاحتفاليبلغحيثساندانلتكريمسنويمهرجالط

الإله.هذاتمثالب!حراق

يوحىمماالدينيالطقسهذامحتوىهيجديدةحياةإلىبعثهفكرةوكانت

فيوأوزورش!تركيافيوأتيسبالشامأدونيسعبادةمعقرابتهبصلةالفورعلى

ثمالموتهوواحدمعنىفيجيعًاالآلهةتشتركحيثبابلفيوتموزمصر

)2(.منهالقيامة

99ء-49صجينيبيرالمسيحية)1(

.225صالمسيحيةفيوتأثيرهبولس)2(
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-197طلللي!1نجيلخمول!ثيليهود1ألر-

وهىطرسوسفيموجودةفعلًاكانتالوثنيةالمعتقداتأننلاحظوهكذا

الإمبراطورية.أجزاءفيالموجودةالمعتقداتمنغ!يرهاتشبه

العلاقاتإلىبالإضافةالإستراتيجيطرسوسموقعأنآنفًاذكرناوكما

يتموالدينيةالفكريةالتياراتجعلذلككل،الأخرىالمناطقمعالتجارية

التياراتهذهتبادلعلىالأمثلةمنكثيرًايحوىوالتاريخ،سهولةبكل

عقائدمنبهنادىومابولسعنحديثناعندلهسنتعرضماوهووالمعتقدات

.معتقداتمنجاورهاومامدينتهفيسائدًاكانبماارتباطهاومدىوشعائر

رعايامناليهودأصبحالشاممنطقةعلىسلطتهارومابسطتولما

لبعض!فمنحتروماحوزةفيطرسوسمدينةووقعتالرومانيةالإمبرأطورية

)1(.المواطنةهذهنالواممنبولسوالدوكانالرومانيةالمواطنةحقوقسكانها

ولهالثقافةيونانيالديانةيهوديبولسبأنالقوليمكنهذاعلىوبناء

.ذكرهسبقلماالرومانىالمواطنحقوق

سيتضحكماوالثقافيالفكريتكوين!فيالثلاثةالعناصرهذهأثرتوقد

نشأته.عرضخلالمنذلك

عمرهمنالخامسةفيبدأبولسإنماير(:..ب)فيقولبنشأتهيتعلقوفيما

مدرسةإلىأرسلعمرهمنالسادسةوفى-التوراةأي-المقدسالكتابيقرأ

اصباصارعشرةالثالثةوفىالشفويالناموستعلمالعاشرةوفىمعلمأقرب

)2(.معينطقسبموجبللناموس

فيينخرطلكينفسهإعدادفيفكرأنهالمسيحيةتاريخكتابصاحبويرى

.)3(غمالائيلإشرافتحتليدرسبلدتهمنانتقليومالشريعةفقهاءسلك

.225صالمسيحيةفيوتأثيرهبولس)1(

حالمنمعلومهوماعلىبناءًيكونأنيعدوالاهذاأنويلاحظ22صبولسحياة)2(

هذا.فيببولستتعلقمدونةمعلوماتهناكأنلاأبنائهممعالوقتذلكفياليهود

.104/المسيحيةتارل!)3(
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1طفقود--08*نجيد
ملاحًايصبحلكيتهفوكانتنفسهأنالدياناتقصةصاحبيرىحينفي

منتأتىوهىالسفنيرقبطرسوسساحلعلىوقتهمعظميقف!كانفقد-

)1(.حاخامَايصبحأنلابنهيرغبكانأباهولكن-المتوسطالبحر

فيالقائمالدينيالمجمعفيالعلموتلقىالخيامصنعحرفةتعلمأنوبعد

عندتعلمإنهنفسهعنبولسيقولكماوهناكأورشليمإلىأبوهأرسلهالمدينة

الثالثةأوعشراَلثانيةفي)2(الدفيقالأبويالناموستحقيقعلىغمالائيلرجلي

)3(.عمرهمنعشرة

سنةالقديمةالسنةوواصلالسنهدرينرئاسةفيبولسغمالائيلخلفوقد

وهوبعدهمنرجالستةإلابهيلقبلمبمااليهودولقبهالناموستفسير

(.)ْالفريسيةللفرقةولائهفيمتطرفًاوكان،)4()سيدنا(:أى()الربان

فيتعلمأنهوهوالعلميةبولسنشأةفيآخررإلًابعفالمؤرخينويرى

بهوصلقدلأنهفلسطينكهنةتلاميذمنيكونأنمستبعدينمدينتهمجمع

حياته.أطوارمنطورفيأساتذتهوأنكرتجاهلأنهإلىالحال

التياليهوديةالروحعنالتعبيرأحسنقدأنهالاتجاههذاأصحابويرى

علىيغلبكما،اليونانيبالفكرالمتأثرةالمهجرمعابد-لهمبداكما-تسودكانت

فيوتدرجعليهاوأتىاليهوديةبأصولالخاصةالعلومفعلًاتلقىأنهظنهم

تكنفلمالمدنمنالقدسغيرفيولكنحدودهاأبعدإلىالدينيةالدراسات

فيأيضايقيمكانمنفمنهماليهودللعلماءالوحيدالموطنهيفلسطين

منالفريقهذاعندوالدلائلأنطاكيةفييقيمكانمنمنهمأنكماالإسكندرية

436.،435صالدياناتقصة)1(

.223/الرسلأعمال)2(

.452صالحضاراتمعجم)3(

.1/1025الحضارةقصة)4(

.بتصرف1/1025الحضارةقصة(ْ)
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-118طلللي!1نجيدخمول!!أليهيأثو-

.الأخيرةالمدينةبهذهدراستهاكملقدبولسأنإلىتشيرالباحثين

يعتمدكانبولسأنمنظنهمعلىتغلبماإلىرأيهفيالفريقهذاوششند

إلىيدعوهموذلك)1(.بالسبعينيةالمسماةوهىللتوراةاليونانيةالترجمةعلى

كانتوإنماالقدسمدينةفيالمقدسةالنصوصيدرسلمبولسبأنالاعتقاد

فيْأنطاكيةالأخصوعلىالمهجرفياليهوديةالمدارسإحدىفيلهادراسته

الصغرىلأسياالفكريالمركزكانتفقدكثيرًاطرسوسعنتبعدلاوالتي

والمعتقداتالمذاهبلأصحابوالتجمعالتلاقيميدانكانتكمااليونانية

والمختلفة.المتشابهة

لعله:فيقولالسابقينالرأيينعلىالفرتالغيطأبومحمدالدكتورويعلق

منفرغعندمابولسإنبقولنا:الاتجاهينبيننجمعأنالمستطاعمنيكون

ليتمأورشليمإلىأبوهأرسله-طرسوس-مدينةمجتمعفيالدينيتعليمه

لأصولطلبًاالدينيمجمعهافيأخرىوبعبارة،الدينيةجامعتهافيتعليمه

)2(.أنطاكيةفيدراستهأكملثماليهوديالدين

دليلًايقوملالغمالائيلتلمذتهذكرعلىبولساقتصارأنذلكإلىونضيف

أهمذكرعلىاقتصرفربماجينيبيرشارلذكركماأورشليمفييتعلملمأنهعلى

أيديهم.علىالعلموتلقىمنهمامشفادالذينأساتذته

تنصرهبعدخصوصًاومهمًّامتميزادورًالعبتخلقيةبصفاتِبولسوتمتع

عاشالتيالبيئةخلالمنالمهمةالصفاتبعضأيضًااكتسبأنهشكولا

وشبابه.طفولتهسنواتفيها

يهودوكان.مدتى282سنةحدودفيتمتوقدالقديمللعهداليونانيةالترجمةهيالسبعينية)1(

وتطورهاصنشأتهاالمسيحية.العبرىكالنصتمامًامنزلًاالسبعينىالنصريعتبرونالمهجر

581.

.462صسالمعرفةالتوحيد،دعوة)2(
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-1طفقود*نجيد82-

منفيهاليهودمنكثيربينشائعطرازمنفكانعقله)أما:ديورانتيقول

الإحساسمنوفيه..الدماثةمنفيهمماأكثرالانفعالوشدةالبصيرةنفاذ

)1(.للأشياء(الموضوعيةوالنظرةالحكمنزاهةمنفيهمماأكثروالخيالالقوى

بعد:فيمانجاحهأسبابمنكانتبصفاتتميزبولسأنفيرىجينيبيرأما

)2(.تقهرلاوعزيمةالمناقشةعلىالمدربوالمنطقالوثابةالحماسيةالروح

جينيبيرونقل.)3(بَهاتمتعالتيالصفاتمنبعضَازهرةأبوالشيخذكروقد

حساسًاعصبيًّاكانأنهمرضهتأثيراتمنولعلجيدةبصحةيتمتعيكنلمأنه

)4(.أحيانًافكرهتحجروعلىوأسلوبهكتاباتهعلىأثربما

عندبعدفيماأعيننانصبنضعهاأنلابدالصفاتهذهأنرأيوفى

الغامضةالأمورمنالكثيرلناتفسربحيثجهانادىالتيالعقائدعنالحديث

وفاتهءوأخيرَاتهلدعوقيامهإلمأ5تنصرلدءمنذتظهروالتيم

.الصفاتبهذهعلاقتهامدىلبيانحينهافيإليهاوسنشير

:النصارىمندووديتهفيموقفه-5

لدودًاوعدوًا()ْمثاليُّاوفريسيُّابشعبهفخورًايهوديًّاتنصرهقبلبولسكان

)6(.الناشئةللكنيسة

فيرئيسيًّادورًاالرسلأعمالسفرإليهوينسب،ليهوديتهبتعصبهاشتهروقد

المؤمنينوحوارييهالمسيحتلاميذعلىحانقًاعدوًّاكانوأنه،النصارىاضطهاد

الجماعةصفوففيخرقايحدثونالمتعصبيناليهودنظرفيكانواالذينبه

.09صجينيبيرالمسيحية)1(

.09-86صزهرةأبوالنصرانيةفيمحاضرا!)2(

.802صك!ص!ولس!"ء؟،صأءح"ق43(3)

.بتصرف1/1025الحضارةقصة)4(

3-هصفيلبىأهلإلىرسالته:راجع(ْ)

.41-1/13:غلاطيةأهلإلىرسالته:راجع)6(
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-1طلللي!183نجيل1ليهي!خموفيألو-

.والإبادةوالاضطهادبالأذىنيلهمالشاغلشغلهوكان)1(اليهودية

تعاليمأنرغمالنصرانيةعارضقدأنهالنقديةالموسوعةصاحبويذكر

عنوالكفالمسيحرسلعنالقيودبرفعتطالبكانتغمالائيل-أستاذه

شدةعلىدليلًاالمسيحرسلمنالعدائيموقفهكانوربما.)2(اضطهادهم

وردفقدالفريسيينمنلكثيربالنسبةالشأنوهواليهوديالناموسعلىغيرته

هنكثيرعلىاليهوديةالديانةفيأتقدم)وكنت-غلاطيةأهلإلىرسالتهفيعنه

)3(.(آبائىتقليداتفيغيرهاوفركنتإِذجنسيفيأترابي

الإصحاحفيجاءتالرسلأعمالسفرفيشاوللاسمإشارةأولإنثم

بالتجديفاتهامهبعداليهودرجمهالذي)استفانوس(مقتلذكرعندالسابم

.والناموسموسىعلى

عليه،بأسنانهموصروابقلوبهمحنقواهذاسمعوا)فلما-الأعمالسفرففي

يقالشابرجليعندثيابهمخلعواوالشهود،ورجموهالمدينةخارجوأخرجوه

(.بقتلهراضيًاشاولوكان..استفانوسيرجمونفكانوا()شاولله

ونساءًرجالًاويجرالبيوتيدخلوهوالكنيسةعلىيسطوافكانشاول)أما

(.السجنإلىوشملمهم

لهالسماحعلىالسنهدرينمنوحصلالنصارىيضطهدبولسوأخذ

أخذأنهمنالسابقةالنقولتؤيدهماوهوسوريةارجاءكلفيعنهمبالبحث

الكهنة.رؤسَاءقبلمنالسلطان

الحديثعند(النصرانيةواختراعالأسطورة)صانعكتابهفيماكوبىولكن

ورئيسبولسبينالعلاقةطبيعةفييشككقولًايقولبولسمشكلةعن

الكهنة.

.375صللتاريخدراسةمختصر)1(

.74صالنقديةالموسوعة)2(

.41-1/13غلاطيةأهلإلىرسالة)3(
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-1طفقود\لمنجيد84-

المنطقةفيوالسياسيالدينيبالوضعدرايةلهشخصايالكن:يقول

الكهنةرئيسأنذلكهناهامةمشكلةبوجودليشعرالوفّذلكفياليهودية

معمريرةعداوةللصدوقيينوكالطصدوقيًّا،كانولكنهفريسيًّايكنلم

نأ(فريسىابن)فريسىغيورفريسىأنهبزعملشاوليمكنكيف.الفريسيين

.؟الكهنةرئيسمعالودبمنتهىهكذايعمل

والخاصةشاولعنالجديدعهدنامصادرمنلناأعطيتالتيالصورةإن

نسمعهومافيها،ومشكوكمتناقضةهيإنمايسوعخدمةإلىتحولهمثلبحياته

تلاميذعلىوقتلًاتهددأينفثكانأنهالتاسعالإصحاحفيشاولعنثانية

بدمشقاليهوديةالجماعاتإلىرسائلمنهوطلبالكهنةرئيسإلىفتقدمالرب

نأالجديدالطريقتبعواالذينمنونساءًرجالًاألناسًاوجدإذاليفوضه

أورشليم.إلىموثقينيسوقهم

علىالسطوفيالقوةهذهمثللشاولكانإذا.بالألغاز.مليءالحادثهذاإن

الكنيسةعلىللسطودمشقإلىالذهابفكرةجاءتهفماذااليهوديةالكنيسة

نوعيةهيماهذاوبجانب؟دمشقلزيارةالملحةالضرورةكانتماذا؟هناك

دمشقمثليهوديةغيرمدينةعلىالكهنةلرئيسكانتالتيالقضائيةالسلطة

المدينة؟تلكفيمجرمينوتسليمبالقبضأوامرإعطاءمنتمكنهوالتي

الكهنةورئيسشاولبينالعلاقةوصففيتمامًامحيرشيءيوجدهذاوفوق

وفقًاالمواطنينعلىالقبضيكونأنيريدحكوميغيرمواطنًاشاولكانلوأما

بذلك.السلطةبطلبالكهنةرئيسيفاتحوهوتدبيرهمنلحنطة

اضطهادفيبولسدورفيالتشكيكهذابعد-ماكوبىيقول!ثم

وشاولىالكهنةرئيسبينرسميةصلةهناككانتأنهالمؤكد)من:-النصارى

صنعمنتكنولمالكهنةرئيسصنعمنكانتالخطةأناحتمالًاأكثرويبدو
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85-1طدلليي1ليهود!خمرد!1نجيله-ألر

(.الكهنةلرئيسسريًّاجاسوسًاأوعميلًاكانشاولوأنشاول!

سمعنا)وفيما:يقولحيث)الفصل(كتابهفيحزمابنيؤكدهماهذا

دينهمعنهمأخذواالذينأحبارهمأنمعنىيتناكرونهولايذكرونهعلماءهم

البنيامينى-بولسرشواأنعلىاتفقواالسلامعليهمالأنبياءوكتبوالتوراة

إلىويدخلهمأتباعهميضلوأنا!سِلاعيسىدينبماظهاروأمروه-اللّهلعنه

قدحيثذلكمنوبلغففعلهذافيإثمكنتحملنحنلهوقالوابإلهيتهالقول

)1(.ظهر(

موقفوهوالنصرانيةإلىينتقلأن!بلالنصارىمنبولسموقفهوهذا

لهم.الشديدالاضطهاد

:-لبولسالتنصريشالقصش

منلبولس!المفاجئالتحولقصةالأعمالسفرمنالتاسعالإصحاحيذكر

قتلًاأوتهد؟اينفثيزللمفكان)شاول!()أما:فيقولالنصرانيةإلىاليهودية

إلىدمشقإلىرسائلمنهوطلبالكهنةرئيسإلىفتقدمالربتلاميذعلى

إلىموثقينيسوقهمنساءأورجالًاالطريقفيأناسًاوجدإذاحتىالجماعات

السماءمننورحولهأبرقفبغتهدمشقإلىاقتربأنهحدثذهابهوفىأورشليم

من:فقال؟تضطهدنيلماذاشاول:لهقائلًاصوتًاوسمعالأرضعلىفسقط

سيد؟ياأنت

ياربوم!حير:مرتعدوهوفقالتضطهدهأنتالذييسوعأنا:الربفقال

نأيثبغيماذالكفيقالالمدينةوادخلقم:الربلهفقال؟أفعلأنتريدماذا

)2(.(تفعل

يبصرلاالعينينمفتوحوهوالأرضعننهضأنهالإصحاحيذكرثم

1.325/)1(الفصل

.-917/:الرسلاعمال)2(
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1طفقود-*نجيله86-

اسمهتلميذدمشقفيوكانيشربولميأكلفلمأيامثلاثةكذلكومكث

ووقعفأبصرعليهيديهفوضع()شاولمعيلتقيأنالربإليهفأوحى)حنانيا(

فتقوىطعامًاوتناولواعتمدوقامالحالفيفأبصرقشوركأنهشيءعينيهمع

بالمسيحالمجامعفييكرزجعلوللوقتأيامًادمشقفيالتلاميذمعشاولوكان

)1(.يسمعونكانواالذينجميعفبهتاللّهابنهوهذا/أنه

المسيحيةعلىعَداءهيعلنيهوديًّاكان)بولسأنصراحةتذكرفالقصة

إلىللمسيحيةاللدودالعدوهذايتحول!وفجأةأتباعهاويضطهدالناشئة

التحولهذاسرعنيتساءلأنوللمرءالمسيحيةللاهوتواضعبل،مسيحي

بالعنفالمسيحيةمحاربةعنعجزوقد)بولس(أنويبدوالمفاجحالعجيب

القصةتلكفافتعلالداخليوالتدميرالدسسلاخإلىيلجأأنقرروالاضطهاد

عندلهمناسبَامقصدًالثبوتهامناسبةوسيلةمنهاليجعلالخارقةالخرافية

لبولسالسامعوناستغربكيفكذلكالقصةخلالمنويظهرالمسيحيين

يكنلمشيئاسمعوالأنهماللّه؟ابنبأنهلهووصفه،المسيحفيالجديدرأيه

فقدذلكومعا!لا،المسيحتلاميذمنيسمعوهولم،المسيحيينعندمعروفَا

أفكارهويعممالقدسفيالشعبأوساطعلىينفذأن)بولس(استطاع

.الجديدةاللاهوتية

فكرتهتعميمعلىساعدتهلبولسومميزاتأوصافًاهناكأنشكولا

به:تميزماأبرزومنالجديدالرأيبهذاالجماهيروإقناع

منفيهافألثربطرسوسبيئةفيعاشقدفهو:-اليونانيةالروحا-

.أفكارهعلىكبيرأثرلذلكوكانالإغريقيةالروح

باليونانيةيتحدثوسطفيبولس)عاشبير(:-)جينىالأستاذويقول

.22-901/:الرسلأعمال)1(
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-1طلللي!87خمول!1نجيله19ليهيألو-

هذهتكنفلمضمير.روح،،منطقمنقذ،عقل،اللّه،-:مثلكلماتوششخدم

أحكامهابعضبقيتمعينةبفلسفةيهتمالوسطهذاوكانعنهغريبالكلمات

)1(.(المسيحيةداعيةذهنفيمصطلحاتهامنوالكثير

سبقوقدمنتهاهاحتىاليهوديةبالثقافةتدرجفلقد:-اليهوديةالديانة2-

كماالقدسفي)غمالائيل(اليهوديالفيلسوفأعتابعلىتربىأنهذكرناأن

الخفاء.فيوالعملالكيدأسلوباليهوديةمنتشرب

يسجنغيرهكانفبينماالجرأةأعطتهوهذه:-الرومانيةالجنسية3-

الاضطهاد.منالنوعهذامثلعنهترفعالجنسيةهذهكانتويضطهد

مركزتبوأثمدعاتهامنداعيةإلىالنصرانيةأعداءألدمنبولستغيرففجأة

ا!.المسيحتلاميذمنغيرهعنبهاتميزالتيمبادئهعلىالدعوةفيالصدارة

رسولًاأصبحقدأنهفجأةبولسأعلنسنواتببضعالمسيحرحيلفبعد

يتحدثلاسيأتيكمادمشقإلىالذهابطريقعلىلهوقعتحادثةإثرللمسيح

بطرقمواضععدةفييبسطها(الرسل)أعمالكاتبولكنتلميحًاإلاهوعنها

)2(.الشيءبعضمختلفة

اضطهادعلىيلومهعيسىفيهارأىرؤياالتحوللهذاالمباشرالسببوكان

يتمتعدجالًايعتبرهكانالذيعيسىحقفيخطئهعلىبرهانًافيهافوجداتباعه

منأوتلميذالمضطهدمنالرؤياهذهجعلتوهكذا،إلهيبتأييدالحقيقةفي

)3(.تعبيرهحدعلىالأممرسولالفريسىابنالفريسى

جذريُّا-تغيرَاحياتهمجرىغيرتالتيالحادثةهذهتاريخنعرفولسنا

وآخرون38سنةوبعضهم03بينأخمهايرجعالمؤرخينفبعض-دقيقةمعرفة

.11/262:ديورانتولالحضارةقصة)1(

.2226،،9الرسلأعمال)2(

.19صداودمرقص،بولسحياة،8،9صالإسلامىالفكر)3(
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1طفقي-*نجيله88-

)1(.السممينهاتينبينيضعونها

ثلاثةفيالنصرانيةإلىبولستحولقصةالرسلأعمالسفرذكرولقد

الثانيالإصحاحينفيبولسلسانعلى-لوقالسانعلىأحدهمامواضع

والعشرين.والسادسوالعشرين

أثرمقتفيَادمشقإلىطريقهفيوهو-بولسأنعلىمجمعةالثلاثةوالمواضع

حسب-بهاوعدهأوَالرسالةوحملهالمسيحلهظهر-عليهمللقبضالنصارى

دمشقإلىاقتربأنهحدثذهابه)وفى:-التاسعالإصحاحفيلوقايقولقوله

أنت:لهقائلًاصوتًاوسمعالأرضعلىفسقطالسماءمننورحولهأبرقفبغته

ياربومتحير:مرتعدوهوَفقال)2(.مناخسترفسأنعليكصعبتضطهده

نأينبغيماذالكفيقالالمدينةوادخلقم:الربلهفقال؟أفعلأنتريدماذا

ولاالصوتيسمعونصامتينفوقفوامعهالمسافرونالرجالوأماتفعل

يبصرولاالعينينمفتوحوهووكانالأرضعنشاولفنهضأحدًاينظرون

ولميأكلفلميبصرلاأيامثلاثةوكاندمشقإلمأوأدخلوهبيدهفاقتادوهأحدًا

.)3((يشرب

ذاهبوأنالي)فحدثبولسقوللوقاذكروالعشرينالثانيالإصحاحوفى

عظيمنورالسماءمنحوليأبرقبغتةالنهارنصفنحوأنهدمشقإلىومقترن

،03صوتأثيرهبولس5،38صأكسفوردقاموسوانظرحكأ،طح3أ3،3؟ءأحولص!!راجع1()

م.ب15عاممواليدمنكانف!ذالبولسذكروهالذيالميلادتاريخمعيتفقلاوهذا

علىصبىيقوىفكيفعمرهمنسنةعشرةخمسالنصارىاضطهادهأيامعمرهيكون

ذلك؟

مسماررأسهفيطويلقضيبمنخسجمع:ومناخسالوراء،إلىبرجلكتضرب:ترفس)2(

شبيهوهوالربكلمةمعاندةمنفائدةلاأنوالمعنىالسير،فيلتسرعالحيوانبهينخس

الكتابفيالعسرةالألفاظمعجم،العينتفقاْالمحرزتضربالتىالعين:الحاليبالمثل

.181و32صخلف،غسانحناحلو،جدعونمورشىتأليفالمقدس

.9-9/3:الرسلأعمال)3(
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-98اطلديي1نجيلهخول!!اليهيأثو-

فأجبت؟تضطهدنيلماذاشاول:ليقائلًاصوتًاوسمعتالأرضعلىفسقط

والذين.تضطهدهأنتالذيالناصرييسوعأنالي:فقال؟سيدياأنتمن

فقلتكلمنيالذيصوتيسمعوالمولكنهموارتعبواالنورنظروامعيكانوا

عنلكيقالوهناكدمشقإلىواذهبقمالربليفقال؟ياربأفعلماذا

اقتادنيالنورذلكبهاءأجلمنأبصرلاكنتإذاتفعلأنلكترتبماجميع

)1(.(دمشقإلىفجئتمعيكانواالذينبيدي

:-قولهبولسلسانعلىلوقاذكرفقدوالعشرينالسادسالإصحاحفيأما

فيرأيتالك!نةرؤساءمنووصيةبسلطاندمشقإلىذلكفيذاهبًاكنت)ولما

فقدالشمسلمعانمنأفضلالسماءمننور:الملكأيهاالطريقفيالنهارنصف

صوتًاسمعتالأرضعلىجميعًاسقطنافلما.معيالذاهبينوحولحوليأبرق

نأعليكصعمب؟تضهطدنىلماذاشاولشاولالعبرانيةباللغةويقوليكلمني

تضطهدهالذييسوعأنافقال؟سيدياأنتمنأنافقلت.مناخسترفس

بماوشاهدًاخادمًالأنتخبكلكظهرتلهذالأنيرجليكعلىوقفقمولكن

الآنأناالذينالأممومنالشعبمنإياكمنقذًابهلكسأظهروبمارأيت

سلطانومننورإلىظلماتمنيرجعواكيعيونهملتفتحإليهمأرسلك

)2(.(المقدسينمنونصيبًاالخطاياغفرانبيبالإيمانينالواحتىاللّهإلىالشيطان

الضوءنسلطأنالمفيدفمنالمسيحرؤيةمنبولسيزِعمهمالأهميةونظرًا

بحيثالشأنهذافيالمتخصصينالنصرانيالدينرجالأقوالبعضعلى

للنصرانيةبولستحولحادثةفيالرواياتتناقضزاويتينمنالمسألةنتناول

التالية.الفقرةفيسنذكرهماوهوتنصرهوأسباب

611-22/:الرسلأعمال)1(

.11-0/226الإصحاحالرسلأعمالسفر)2(

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


1طفقود--09*نجيد
العلماءبعضحاولفقد)1(الإجماليالأربعةتناقفالرواياتعنأما

سفرمؤلف-لوقاأنادعواحيثبينهاوالموازنةالرواياتتعارضبينالتوفيق

مصادرمنالثلاثالرواياتعلىحصلعلمائهمافتراضحسبالأعمال

توجدولذاأنطاكيا،فيوالكنيسة،القدسفيوالكنيسة،نفسهبولس:مختلفة

.الرِواياتبينتعارضولاالشفهيالنقلبسببالاختلافاتبعض

الواضحللتناقضنظرًاالأعمالسفرفيوردبمايعترففلاالثانيالرأيأما

الأصل.هيرسائلهفيلنفسهبولسشهادةواعتبروا،الرواياتبين

الموضوعلجوهريتعرضالمالرأيينإنالبكرى:وهيبيقولكماولكن

بعدفعلًاالأممرسولأصبحوهلبولسرسالةذهـعيةمدىوهووأساسه

)2(.الحادثةهذه

بالسنديثبتلمإذابولسرسوليةمساءلةيتمفكيفواضحتناقضوهو

فعلأ.الحادثةهذهوقوعتاريخيًّاالصحيح

بعضعلىالضوءنلقىالتاليةالفقرةفيتنصرهأسبابنناقضعندماولعلنا

بعضًا.بعضهميناقضالباحثينهؤلاءأمثالتجعلالتيالأسباب

:-تنصوهأسباب

تحولأسبابحولوالباحثينالنصارىالدينرجالاختلافنجدأيضًاهنا

النصرانية.إلىاليهوديةمنبولس

-:رئيسيةآراءثلاثةهناوسنعرض

()معجزةبسببكانتبولستنصرعمليةإنأصحابهيقول:-الأولالرأي

النفسيةبالمؤثراتالقوليعارضونهموبالتالي،مقدماتبدونبحتةإلهية

صوتأثيرهبولس8،صعوض،والاتفاقالاختلاف:التناقضاتهذهفيالتفصيل:راجع)1(

.33

.3343،وتأثيرهبولس:راجع)2(
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19-1طلطيي1نجيلخموفي19ليهود-أثو

الرؤيةضعفأوالجسدفيشوكةمن:يعانىكانإنهتقولالتيوالعضوية

.أخرىوأمراض

)1(.الصرعمنيعانيكانإنهقالمنوهناك

يكونلبولستمالذيالكاملالتغيرهذاإنأصحابهويقول:-الثانيالرأي

بولسحياةفيماشيءهناكيكونوأنلابدوأنهسابقنفسياستعدادأثرعلى

)2(ءالكبيرالتحولهذايتحولجعلهالأولى

:-التاليةالتفسيراتالرأيهذاتحتويدخل

كاهله.أثقلتالتيالشريعةعبءيتحملأنيستطيعلمأ-

وبدعوتهم.بهمتأثرالمسيحلتلاميذالسابقاضطهادهخلالمنأنهب-

هذاإلىويضيفالزواجفيعاولاتهوفشلعاطفيةمشاكلبسببانهج-

ثمالصوفيةالتهيؤاتإلىوالنازعةالمتقلبةشخصيتهخصائصجيني!بير

طرسوسأسرارتأثيراتمنلديهاللاشعورأعماقفيتراكمتالتيالتأثيرات

اليهود.منأساتذتهتأثيراتإلىإضافةالمنقذفكرةعلىعودتهالتيوأنطاكية

على-مقنعةالغيروإجاباتهملليهوديةيدعوهمكانمنمعمحاولاتهولعل

إجاباتتمثلكانتوالتيوالثباتالقوةمنالنصارىمنيجدهكانماخلاف

وداعيًابالاستعدادمسيحيًّابولسمنجعلهذاكللعل-لتساؤلاتهشافية

مامنهوتلقىالمسيحأبصرأنهأيقنحيثالمطلقةبالإرادة-بعدفيما-إليها

.)3(الرسلمنيكونأنالأعظمبالتشريفمنهواختص،كلماتمنتلقى

:-يقولإذالنفسانيالعالم)4(فرويد()سيجمونأيضًارأىالرأيهذاومثل

63صالمسيحيةفيوتأثيرهبولسراجع1()

.25صسعيدحبيببولسسيرة)2(

.126،925-124صص!كام!ولح!3ص!صأ،)3((383"ص!

درسالنفسانىالتحليلعلممؤسسنمساوىفيلسوفطبيبام(939-)856فرويد)4(

.562صالأعلامفيالمنجد:انظراللاشعوريةوالعواطفالدوافعأهمية

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


-1طفقود*نجيله29-

اليهوديالشعبوفىنفسهفيالمتأصلبالذنبالإحساسالتمس!قدبولس)إن

ورأىالسفرتجاوزفينجحوقداليهوديةالديانةعنبهانفصلمذهبًاعليهفبنى

)1(.(دمشقإلىطريقهفيرؤيا

)بضربةببولس!رآهمافسرالذيدينانالرأيهذايتزعم:الثالثالرأي

)2(.()هلوسةإلىأدت(شمس

ماجميعمنخليطبأنهبولستنصرفسرالذيالباحثينأحدذلكعلىوزاد

الأشياءإيتخيل(جعلتهشمسضربةإلىبالإضافة،الثانيالرأيفيأوردناه

)3(.خارجيةطبيعيةظواهروكأنها

الحادثةهذهوقوعيفترضونأصحابهاأنالاَرإءهذهجميععلىونلاحظ

عواملنتيجةأوإلهيةمعجزةبأنهالرؤياهالسابقةالتفسيراتفإنوبالتاليفعلًا

علىتاريخيًاالأعمالسفرفيلوقاأوردهماصحةعلىمبنيةذلكغيرأونفسية

تلك.رؤيتهعنيقولهماحولاختلافمنالرغم

نقطةإلىيعودالاَراءبينوالتخبط)الحيرة(هذهفيسببًاأراهماأناوالحقيقة

-معلوماتمنلديهممتوفرهوماحسب-أنهم-وهى:الأهميةفيغاية

التناقضوهذابولسورسائلالرسلأعمالسفربينواضحً!اتناقضًايرون

يزعمهماتؤيدوثائقوجودعدمإلىبالإضافةوالمنطقيةالتاريخيةالناحيةيشمل

جهة.منهذارسائلهفيبولسأوالأعمالسفرفيلوقا

نشاطمنبولسبهقاملماعمليةنتائجأمامكونه!مفالطأخرىجهةومن

اعتقادورسوخبولسإيمانصصؤلولاأنهيرونملموسونجاحواضح

اللاهوتىصالفكرفيالباحثينلبعضأخرىأقوال:وراجع76صالنقديةالموسوعة)1(

.923-ه

37.صوتاثيرهبولس)2(

.1/1252الحضارةقصةانظر)3(
http://www.al-maktabeh.com



-1طسي!39نجيلهخود!91ليهود1-1لر

الانتشار.الواسعالإقبالهذادعوتهواجهتلما-تصورهمحسب

إالموجود(العملنتائجوبين)مكتوب(هومابينالتناقضأصبحوبالتالي

العمليءالواقعإلىبعدهايميلون()حيرةفيالباحثينيضع

مجردأنهاأوفعلًاوقعتوهل(دمشق)طريقحادثةأمرمنيكنومهما

النصرانيةعلماءمحاولةأمرمنيكنومهماالأعمالسفرمؤلفمناختلاق

هذهعلىترتبمادراسهّهوالأهمالأمرأننرىف!ننابولسلدىلتفسيرها

حتىلهاتحريفعننتجوماالستلاالمسيحدعوةفيدخولهوعلىالفاصلةالحادثة

ديانتانكأنهماا!لاالمسيحإليهدعاماتمامًايناقضبولسإليهدعاماأصبح

وجزئياتها.وكلياتهاوقواعدهاوأصولهاالديالمحةأمورمنأمركلفيتختلفان

أهلإلىرلممالتهفينفسهبولسبهصرحماعينهيالحاسمةالنتيجةوهذه

ب!ثيءعليهيشيروالمالقدسفيالمعتبرينالمسيحتلاميذإنيقولحيثغلاطية

علىأقروهأنهمويزعملهمتركهالذيا!سمِلاعيسىإنجيلمنبشيءيزودوهولم

11(.بهيبشرالذيإنجيله

:-بالتلاميذلقائهوقبلتنصرهبعدبولس

وقدالممنِلابعيسىآمنقدأنهزعمثممتشددًايهوديًّاكانبولسأنأسلفناقد

العقديالتحولهذابعد-ممكنوقتأطوليقضىأنمنهيقتضىإيمانهكان

منهالتعاليمتلقواالذينوحوارييها!لاالمسميحتلاميذصحبةفي-والفكرى

)2(.المسيحيالدينعلماءأكبرآنذاككانواوالذين

عنتفصلهاسنواتثلاثعنتقللافترةبقىأنهتؤكدأقوالهولكن

ولااليهوديةغيرالأغلبيةذاتم41سنةحواليأنطاكيةكنيسةإلىقدومه

حتىوافتراهاالرؤياتلكادعىبولسأنيستبعدفلاعليهوبناء7-29/غلاطية:راجع)1(

المسيحلدعوةمناقضةدينيةأمورمنويختلقهسيفتريهلماالناسلقبولطووسيلةمدعاةتكون

فعلًا.حدثماوهو

.171صالنصرانيةهيما)2(
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1طفقود-*نجيد49-

اثنين:أمرينسوىالمدةهذهعننعرف

أورشليمإلىفورًايتجهلمحياتهفيالتحولهذابعدبولسأن:-الأولالأمر

دمشقطريقحادثةمنسنواتثلاثبعدوقامدمشقجنوبفياستقرلىانما

غيرالرسلمنغيرهيرولميومًاعشرخمسةبطرسعندفأقام()القدسبزيارة

شيئًا.منهمايتعلمولمالربأخييعقوب

إلىرسالتهفييقولذلكَبعدالأممبينالدعوةفيشرعأنه:-الثانيالأمر

:-غلاطية

فيابنهيعلنأنبنعمتهودعانيأميبطنمنأفرزنيالذياللّهسرلماالكن

إلىأورشليمإلىصعدتولاودمًالحمااستشرلمللوقتالأممبينبهلأبشر

بعدثمدمشقالىأيضًارجعتثم)1(،العربيةإلىانطلقتبلقبليالذينالرسل

عشرخمسةعندهفمكثتببطرسلأتعرفأورشليمإلىصعدتسنينثلاث

إليكمبهأكتبوالذيالربأخايعقوبإلاالرسلمنغيرهأرلمولكننييومًا

سوريةأقاليمإلىجئمتذلكوبعدفيهأكذبلستأنىاللّهقدامذاهو

فيالتياليهوديةكنائسعندبالوجهمعروفغيركنتولكننيوكيليكية

بالإيمانالاَنيبشرقبلًايضطهدناكانالذيأنيسمعونكانواأنهمغيرالمسيح

)2(فيّ(اللّهيمجدونفكانوايتلفهقبلًاكانالذي

تلاميذعنالتاماستقلالههي:مهمةرسالةتأكيدعلىبولسيحرصوهكذا

يأعنهميأخذولممنهمأحدًايستشرلمفهوإنجيلهوفىتعاليمهفيا!سحِلاعيسى

رأىأنبعدتوُّايصعدولمبلالجديدإنجيلهأوالجديدةبرسالتهيتعلقشيء

تلاميذليناقشأورشليمإلى-زعمهحدعلى-الأممبينبالتبشيروأمرهالمسيح

عليهاتطلقكانتالتىدمشقجنوبمنطقةههنا)العربية(منالمرادأنملحوظَاليكن)1(

(.بولسمقالة938صاجالبريطانيةالمعارف)دائرةتجوزَا()العربيهّكلمةآنذاك

.24-115/ص:غلاطية)2(
http://www.al-maktabeh.com



1طلللي!59-نجيلليهود!خمول!11-ألر

.الدعوةأمورمعهمويناقشالأمرفيالمسيح

:-الأسئلةهذهمنعليهاجوابلاأسئلةعدةيطرحبولسذكرهوما

فرضعلى-أورشليمإلىيذهبأندونسنواتثلاثمكثلماذاأ-

يزفحتىالتلاميذبلقاءيسرعأنمنهيقتف!كانالمنطقأنمع-روايتهصحة

.؟الجديدةبالرسالةوتكليفهالمسيحرؤياخبرإليهم

بقيةللقاءالسعيوعدمبهالانفرادولماذا؟بالذاتبطرساختارلماذاب-

التلاميذ؟

الانفراديةالاجتماعاتهذهفيومناقشاتأحاديثمندارماذاج-

المطولة؟

؟الاجتماعاتهذهنتيجةهيوماد-

شيئًاالحوارينمنيتعلملمأنهصرحبولسانهوالخطيروالسؤالهـ-

التيوتعاليمهدعوتهفيمعلوماتهمصادرهيماهونفسهيطرحالذيفالسؤال

حوارييه.وأخصتلاميذهورثهاالتيا!سمِلاالمسيحتعاليمعلىتنبنيلمشكلا

علىالرسلأعمالسفرفيذكرمايعارضقدبولسكلامأنهناويلاحظ

دونأورشليمإلىالفورعلىذهببولسبأنسياقهيدلحيثلوقالسان

دمشق(طريقحادثة)بعدأورشليمإلىشاولوصل)ولما:-يقولحيثانتظار

)1(.(للربتلميذًاصارأنهيصدقوالمإذمنهفخافواهناك

دمشقطريقحادثةبعدقولهفيالبعديةأنفهمناإذاإلايتعارضقدفهذا

وردمامعيتعارضقدفهومباشرةبعديةبأنهافهمتإذاأما،مباشرةغيربعدية

لوقا.عند

دمشقحادثةبعدالعربيةإلىرحلتهمنبولسذكرهلماالتفسيراتوتختلف

.926/الرسلأعمال1()
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-1طفقود*نجيله69-

بالحاجةشعرأنلبثمابولسأنالبريطانيةالمعارفدائرةفيالمقالكاتبفيرى

فيمكانًافأمَّموقفهفيالتفكيرمنفيهيتمكنصامتهادئجوفيالعشإلى

دمشق.جنوب

تجاربهضوءفي()الناموسالشريعةيف!سرأنعندهالأساسيةالقضيةوكانت

)1(ءجديدًاتفسيرَاالحديثة

إلىذهابهقبلسنواتثلاثَبقىأنهالمسيحيةتاريخكتابصاحبويذهب

)2(.ربهومعنفسهمعهناكليخلوأورشليم

فلسطين(إلىالمسيح)منكتابهفي(كينونماك)جامسال!ثمهيرالمؤرخأما

وراءمنالمنشودءالغوضوكان)نبطية(العربيةإلىذهابهفيالسببإن:فيقولط

ذهبثمالجديدةعقيدتهمضموناتيدرسأنالتبشيرمنيبدوفيما-ذلك

السيدأخيويعقوبببطرسيجتفعحتىأورشليمإلىأعوامبثلا!لةذلكبعد

التقليد.منالمسيحشأنفيمتبعًاكانفيماللتشاور

الرؤياحادثةمننفسهعنبولسذكرهماإلىينظرمنالعلماءمنهناكلكن

تعليقاتعليهاويعلقالتشكيكنظرةذلكإلىينظرنتائجمنعليهايترتبوما

نتيجتها.وفىفيهاوتشككتدحضهاأخرى

سيدنابعدثورى()رسولبعثةالمقررمنكانإذاإنه)ثمالعثمانيتقييقولط

حينعلىإشارةذلكإلىا!لاعيسىسيدنايُعطِلمفلماذامنهرضاعنعيسى

الروحبنزولالفصحعيدبمنالممبةخبرقدالنصارىتعتقدفيماالسحلاأنهنرى

رسولًا(.بولسىبمجيءيخبرلم!ولكنهثورًّياحدثايكنلمأنهرغمالقدس

يعهدولم،مشابهلهوليسنظيرلهليسذلك)إن:زهرةأبوالشيخويقول

يذكرلمالمسيحيودنبهيؤمنالذيالقديمالعهدوهذا،قطورسلأنبياءفيذلك

النصرانية.فيمحاضراتراجع1()

*28-926/الرسلاعمال)2(
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-"--..!!!
نلل!تيالأؤلد!يتاللعالمححلشلكدغحياتهفييكونأنغيرمنبعثرسولًالنا

لتهرلمقاإلللا!ثم!لابت!ككل!غلبما!اللأ!عكللمحلألم!همي!ايغ!ظ!س!أ

!!طباله!ممن!لفميللا!بد!!أإرهالمخامح!بلللرسالةيكنلموإذا

لهأرز*علك!أر!سا!؟دي!،سنه5طل!!!يك!نمتج!بك!ب،جمل!الا!لئماع

!كو6لو!و!دلقصكلقفنالقيك!سدعوس!إالميك!ر!قلفي!!ضِّ-*ك!!يوكهء؟

اورة"ع5مدحم!أثت!!لكا!ك!ت!!!ا!علبم!الممه!!يلن!

ي!قيعكاسَ!حطبح!كَه!هملهفأعهـعيك!ى."حماإقالمج!ووكلتينهح!أْ!اي!كلص!أ

نط!كا!بد:*رحمفلل!بايخ!مهميلىبولسلقاءأخبارعلىممنكثلآطلاعيوجكلا

؟ّ؟ئلم!أ.ثأهـسك!أمعع!نقهقيالبزس!عتكل.للا"!وييفماكلدلبقسهززثإلممى6

لقيدسريسيرصونفةمولعمإيبرك!جممي!ليقيلإصألىجمنصتماع!لمهالرد!فيابهدأنهيد!لح!2
!لء!ع!+.*!!ص

ع!خ7ماأ!و!ح!لث!قوللآ!ايبملهغ!ز2!نط-!يهبي!إلتلإ-ميئرز*جل!ر*بطرس-لما!لاليثتمع

أليهنِني*ح!لمخمم!تًح!عبه!أخمسةجمبدص9(اترريبطعس!لأنجمبهثتإ(حا!ي!يهبدرر!عمقجطجممعلإعت

!ااتجممرغ؟أصظلأتطأفي-بنيغ!%ء*!،!ح!رْ،خقبرصد!صتحأأأخايهيعهورريلكلسحمدق-محمصالربملىإلا!بأ!ر
ررا

التطوهـ؟إ7آالرسلإدوشب!!3؟أ!مإلىقدمهقدبرناباأنالأعمالسفريذكربينما

،؟جمنهمامنكهمعهيمبهعس!-جمماصب!لوبولمسبم%احت!راحو!س!فاأزهممحّدالاال!!م!نمم!إلم!صي

فففيس:"ءء.ل!-3لى

!ثق!نلامكلطم!أحم!صطن!7لْىكنم!لأول!مم!لبمسلأرو!"ج!اثه!لمبخسم!معهمل! ء..لد

لبميملا!مم!فيأ!اح!ل!إكيفمللأ)"ياو!ع!أثا)مفأكفْمهْالروايةالأغماِلسفرولذكر

سم!اد!ك!امشغةهر!.؟-حد!ل!ارصاممر!ورر!دقبه!ل!وى!لطيرطبي!أ!!قلبلبري!!اث!نر*وكم!س!ئه!!مفِطنما

س---.---ص--،--.-------!)3(.(يسوعالرب

ئرلىأبهو)يلةلمذوبزئلأبلاثا؟لاعجمث!إلمحاللأ14بؤ7لسل!أغ!دالرسلْأعمالسفرويدله

!+زإ-أ!جم!قي،ا!لحعه!!فسّأجأور*ألىحمت!ما!(!!م!،

!غّ!مأ:تى!ساولزخء*ثتخمينم!لمس!1هـي3؟!.النصرانيةفيمحاضراتراجع)1،

(!لمقيحشص!ايج!أع!/لمص3لملم..181/غلاطيةرر)2،رصالته

أ)مأهينك!ثمس!جبيني!لم!لمدهـع!خ8!سإسِا!للارك!لم.3الإصحاحالرسلأعمالسقر+(

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


1طنق!-*نجيله89-

)1(.معًاوالتبليغبالتبشيريقومان

تحدثناالتيصفاتهبعضنتذكرأنلابدفهنابولسبرناباصدقكيفاما

)2(.لدعوتهبرناباقبولفيإقناعهوقوةحماستهمنعنها

يقابلأنوقبلبرنابامعخصوصًاالمرحلةهذهفيبولسأفكارعنأما

هيوما3وتبشيرهرؤيِتهلهفسروكيفكانتكيفبالتحديديعلمفلابطرس

وأساتذتهفيهانشأالتيببيئتهعرفناوقدلاسيماببطرساجتماعهبعذأفكاره

لاالتيوتعاليمهالمسيحعنخلفيتهكانتفكيفواضطهادهالمتعصبةويهوديته

)3(.مشوهةتكونأنيستبعد

قبلمنعليهكانتعماتختلفبطرسمقابلةبعدأفكارهأنشكولا

تطوركيفيةمعرفةعلىتساعدناقدتاريخيةمعلوماتأيلديناليسوللأسف

عنبعيسىيتأثرلمبولسأنجينيبيرذكرهماسوىبولس)4(ومعتقداتأفكار

بلادفياليهوديةالتجمعاتطريقعنص!انماالأولالمسيحيالمجتمعطريق

بتياراتاتصالًاوكثرفلسطينأهلعقيدةمنمرونةاكثركافتوالتيالوثنيين

(.)ْالأديانبينالتأليف

تلميذينعلىكبيرًااعتمادًااعتمدبولسأنالرسلأعمالمننستنتجوهكذا

فيللغايةمهمادوزالعببرناباوأن،وبطرسبرناباهماالمسيحتلاميذمنفقط

)6(.بولسعرفلمابرنابالولاوأنهبولسحياة

حصلبولسأنالبكريوهيبفيرىببطرسبولساتصالبخصوصأما

.13/41،51صوالاصحاحات12/52كا11/5،3)1(

.11913ص)2(انظر

الرسل.أعمالمنالثانىالإصحاحراجع)3(

.45صالمسميحيةفيوتاثيرهبولس:راجع)4(

.121-011المسيحمةراجع(ْ)

.64صالمسيحيةفيوتأفيهبولس،113جينيبيرالمسيحية)6(

http://www.al-maktabeh.com



-99اط!يي1خميلهخول!ثى1ليهيأئو-

ا!بالمسيحتتعلقمعلوماتمنينقصكانماعلىالسريالاجتماعذلكفي

)1(.ببطرسينفردجعلهالذيالسببهووهذا

هو:-والسؤال

ولمشيئَايكتبواألم؟بولسانحرافتجاهوالتلاميذالحواريونعملماذا

التي)الإجابة(:شلبي)أحمدالدكتوريقول؟وآرائهماعتقادهمعنيدافعوا

أينولكنوناضلواكتبواهؤلاءأنظنًّايحتمللاوعلمشكُّايحتمللايقينهي

ليسأنهالجواب؟آرائهمعنودفاعهموشروحهمأحاديثهموأين؟كتبوهما

المظلمةالعصورفيالطغيانيدودمرتهضاعقديكونأنفلابدشيءأيدينافي

وأخفاهالتدميرمننجاربماكتبوهمابعضإنقلأوعيسىإنجيلدمرتكما

منيختارأنتقررحيثنيقيةمجمعانعقدحتىوالأحفادالأبناءوتوارثهذووه

ماودمردوآراءهبولسأفكاريعارضلاماالموجودةوالرسائلالأناجيل

)2(.سواها

القرنفيبرناباإنجيلظهرعندماواقعًاتحولتالمنطقيةالنتيجةوهذه

فييحملالذيالسريةالخامس)اسكوتس(البابامكتبةمنعشرالسادس

:-الاَتيةالعبارةالأولىصفحته

بنبيهالأخيرةالأيامهذهفيانتقذناقدالعجيبالعظيماللّهإنالأعزاء)أيها

ذريعةالشيطاناتخذهاالتيوالاَياتللتعليمعظيمةبرحمةالمسيحيسوع

ابنالمسيحداعينالكفرشديدبتعليممبشرينالتقوىبدعوىَكثيرينلتضليل

ضلالذينجسلحمكلمجوزيندائمًااللّهبهأمرالذيالختانورافضيناللّه

الذيالسببوهوالأسىمعإلاعنهأتكلملاالذيبولسأيضًاعدادهم

تخلصوالكييسوعمعاشرتيأثناءوسمعتهرأيتهالذيالحقذلكأسطرلأجله

.46صالمسيحيةفيوتأثيرهبولسةراجع)1(

112-011المسيحيةراجع)2(

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


!ألم-1*-!.!خي!!5لمول
!ؤك!ثالت!ا!و!ل!فا!نهي!وأث!!نعقةد!ار!يه!افتالت!ؤا!!!!ميل!بر

إسنهح!!صببممااسرا!ر3ِا!يما!لمشال!صماووثن!اأكتبهلمامضادجديدبتعليم

بها*!ي!مف!!ك!ا-التلاميذ-المبشرينقائمةفيفجأةبولسظهروكما

يظطا(ل!املإركللرر!القنكاسأجمؤعئطلمحرك!فجا!ك!يق7*-*ْْ*.

ا!لمح!ل!اشيماس!أ!ف!كصي!!!ال!لد!لرف!!هك!!لجّرييرررولأ

!لا،ن2يبم!!امتل!دقمطيد!ع؟رريممت!دمّ!أنيه*ص4احبت!ررجمننر*ككل!لوركع

ا!بع!!الوإلوو،ي!ل!،!ظ!الم!ح!!فيلم!نيوكمسرمالاا

ي!أ!)مالإ*!5ْ،*-ويم!ضل!لؤن!!ْ!ؤكعلكمال!!نج!هفأ؟ويئنفعه!إقهلم!ا

كل!الت!هـنمي!لىلمجكرص!هغلما*.ْ.للىبزطالبتهـرَسيابلم!حجل!أهـلف!ؤا!ذ،جمم

مورنماهاأقيبخ!قع!للضلإميث!عق!ثن!فللفا"ـلما*"ِْ""-.!ل!%اط!!ا!كان

أ!ثييع!نإعبئنممارلىةء!!أل!!-الأه!ءم!ل!سفيانماوي!يو)الايل!مموج!

جملط2ولةذكرةيطولبماوبرنابابولسبينالفراقأسبابالعلماءناقشوقد

جرنابالرقثيا!فثبما%للصنلعىكألغاذيه!و!ير!ماؤا!تم!ى؟ول)!(فلئهكظنا

تص.!!ورلأع!!ع!-؟-كا،!هبهرو"اجمما!!!"أ-وثمطءشلاكرىج!دور!ثئالحيلى!كلع!3س!!!ةلى

م!وخيه!لل!كاب!الما-ككرلمحثلا!لىحلقةنجدبرناباعنبولسانفصالوبعد

فكموريخئئبز"نفلينن!باللم!الن!لوّللليطؤص!و،دلييهـتئنجمتالخ!جمفرأ

قياله!قألأيخيهل!إندلخني!.--!!-،نبما!الأللث!قده!ألأدظ!ملإن!قأ!ذاليها!

ركيماحفضث؟ءطشقيت-م!*صر!فى(بفدييؤءص!ليهثي!إ-6يهطفا!ريهاب!ل!للبس!لم!رف!لإ!

صبن!2يرحطرزثلتض3ت-!زعطنما!ت*أ!!ه!شنه!أيخإز!ائ!بى-ا!ممدكاْ!كن!س!نن،-جصء

،اسلدمهت!*،كلعما،*سئا"3!أأفط!اكئ!3!!ا

ص.9-1/2برناباولم!جيل0،2صنيةهني"النصرماءا(

كلب!أمالتصأغرغهيزاأد!فأ%ءقيهتعم!عكألثءاا!لمحئور!بما،ءأ*

.7642/المعارفدائرةوانظر،211/غلاطية،112/كورنثوسراجع)3(

النصرانية.هىما)4(

لم(ا:!ث!إع!كلمث-*5-؟كآعبولسر!حم!العطا.يئورسائلحياةوانظر37،صبرناباحياة)5(

)!أ!ع!اعهْيحيمس!أ.إِلم-7لملم.704/اكورنثوس،112/غلاطية)6(

http://www.al-maktabeh.com



-أ*!رلمح!ول.--!!!!
لتق!ى!لا!توو!!عحمطأ!هقيا!م!لمحلالهالف!ء،عل!نجولمخ!!ل!!ور!ت

وفولمحيا!حشلال!لاإلىوكولوسىفيلبىأهلإلىبولسرسائليطالعفالذي

!!------
هذلملاصالدامامدىطالوقدالكثير.الشيءذلكمنيجديوبمو!س،ييمو

!رونأهيئليل!دةل!مكلفقللكو---!آىلل!للقهلعينطفين!قطمبطدءل!كثهفئ!-ثربرنا !ا:إ

إلمأئ!اجظكل!البولسيةالنصرانيةوبين،اليهوديةالنصرانيةبيناتجا!بينالمعركةر
-ح!

أأنجل!!ممثنر%ممالضار94\(!ىد!ال!البلأالبولم!النصرانيةفأصبحتايال!أ؟القرمطلعإ

ئمجكعكمثلنئما"!ئه-ا"لثانطت!زوالم!وا!طق!ائفصلولقالمحلاومالركؤفنضقده3وبمخبهاليبيرلموأ-

!-!!ل!أططلظار*سلقداكلتاثلما(وري!سى%افر!ظالذلىلمجج!دكيجعاال!لممجميعقائلًا%
إ

ان!عه)داليلوا(!-لىق!!ط!الكا!ىلنالىالتىقيقةاللىإاساتانْد!اللى!----

ؤبىح!كف-!نم!!!اء!س!حفلألهثقبْرأ..--،---"؟3؟--؟%-
حا!در4الو!فتإثعصر

7-يىت!عالظقثأل!لحقلأإصاءلقض!،يت!؟!-ا،\*)!صمديه)3(ه3أ

.ابالعدوالمنافقإ

أ!ذإننشحخم!*أاحم!إخيحْ!مياوس!و!-!ف!!م*-.---- د،كل.-13ا

حض،ه!-5
9لم"-كت!!أ!ىتأس!

--ص---أ!--.؟--ص---.-!-----3---؟----كاّ-------.---.--!ء-.------------ص(!زإخ!-)4افىخ!!ت!!ر

سم--!،قي"تحث!%!ح!صخما!حمأكأ؟!ضأننض-أ،--،لم3+

---..-َء--لأ-----*س--ة----.------ة-َالجديدة-.-.-،.ء.لم--+

-ْ""لم3"-،،؟!

!فإ-لمرولبمرو-!نخ!--لعدإلإجداثفي!!ص!لح!دالتعرريخبَالم!يث-ئحاحال!ليهدأ6-------

-ا-كيء

هذ"،!لمخيهإ-أ!ولمهي!نميرثإرأ-مح--"اب؟خيفىيىلبع!ات-الكةلمجوروراوولئحيىنمحولرئائاحو!ض-!-7

!!ا"!ئلت!بم!قجه!لأة!لأثلرحفاغئدصاُّهـللج!رها

كلبنىأطفرم!لإض!عولألأ4فى!جدمولولاؤ!ر!جمعلاث،ثلأبتة؟تلايخياّ؟ثحأدانلؤؤلمج!وبر
-1،لاا!أهمع!صغ1

يفم!،بمصألمح!"صلى2خس!إط!ير-ئير*!-!دع!فَل!ند!!به!إنر!كلرَجممتص!.ايالم!أ!جملىا

ثنصحزة!فتثثخيمائة3ْ!ه!فّ!مل!ا9خ!!ثهـ؟جمآلترليئثنخ!%غينوهمممئبه!وصغارورخاونلي!ف

ولورجووهضلىكسعأ*د!م!ي!!-ص!بس!ك!يرمذنرقيع!ْأأَ

.934صالرسلساء:1)1( للررجع

---------.--ص-------115/الثان!ةثا")2( -وسليمو

!.لمز"كأ5ل!حراع!فيءلبهتبمكرَ؟-؟!ل!رز*؟ا!حطا"ةليش!امنا،ل!!زْ!!منلي!س!طم!ئ!3ه!كل(

دور4!ورأظ،و؟كلخ!!لمأ!ى!يهل!!!3!ععلررآلمحر!لىحن!الإاك!ر3لمح!!الهـأ

ن!ئمأار-خرك!آ!".84صوتأثيرهبولس:راجع(ْ)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


1طفقي--201-*نجيله
معلوماتمنذاتهارسائلهوفىالرسلأعمالسفرفيوردماعلىبناء-وفاتهإلى

التالي:النحوعلى-

)1(م33تنصره-(

م33-36)ثلاثفيهاحدثماذايعلملاللمعلوماتتامانقطاعفترة2-

-(سنوات

م36تنصرهَبعدللقدصالأولى!يارته3-

م4-6م36(سنواتا0)عنهالمعلوماتانقطاعمنأخرىفترة-4

م46لضحاياجمعهاالتيالمساعداتلتوصيلللقدسالثانيةزيارته5-

المجاعة

م4م-469الأولىالتبشيريةرحلته6-

م05التلاميذمعالخطيرالاجتماعوانعقادللقدسالثالثةزيارته7-

الختانمنالأمييناعفىالذي

م25-م05لأالثانيةالتبشيريةالرحلة8-

م58م-53الثالثةالتبشيريةالرحلة-9

م6.م-58قيصريةفيسجنهفزة-01

م-63م06المنازلأحدفىِإقامتهوتحديدللمحاكمةروماإلىذهابه-11

م؟م-6376(بدقةتاريحهايعرفالاوفاته-21

الأولىالأساسيةالمصادرتذكرلاالتيالفترةأننلاحظالجدولطهذاوبتأمل

أربعإلىتصلجدًّاطويلةفترةعنهامعلوماتأي(ورسائلهالأعمال)سفر

غموضمنيزيدجدًّاغريبأمروهذا،كداعيةحياتهنصفأيسنةعشرة

عنهالمطلوبةالمعلوماتمنضروريُّاقدرًاويحجبالطرسوسيبولسشخصية

لجنةوتحددذلكفيتقديراتهمتتفاوتلذلكالعلماء؟منتقديريةاجتهاديةمحاولةهذه)1(

المللدراساتراجع.م37سنةكانبولستاريخأنالأمريكيةللنسخةالمقدسالكتاب

.24صالشرقاوى
http://www.al-maktabeh.com



1طل!لي!301-خول!1جميله9-كوطيهي

.للافتراضواسعًاالمجالويفتح

الدعويش:أعماله

والتحقأورفمليمإلىبولسجاءأنبعدأنه:الرسلأعمالفيلوقالنايذكر

آرائهوعرضالدعوةفييشاركهمأخذبرنابابشفاعةبينهموقبلوهبالحوارس

اللغةيتكلمونالذيناليهودبينكبرىضجةأثارتآراءهأنيظهرلكن

مغادرةفيالإسراعإلىبسببهابولسواضطر،يقتلوهأنفحاولواالمِونانية

)1(.رأسهمسقططرسوسإلىمتجهاالمدينة

جاءحتىشيءخلالهاعنهيعرفلاسنينثمانيطرسوسفيبولسوظل

وظل.)2(معهفذهبأنطاكيةفيالدعوةفييساعدهأنمنهوطلببرنابا

الناسمنكثيرفيهاتابعهمم(44-)43كاملةسنةلمدةفيهاالرجلان

)3(.النصارىعددفيالمدنسائرتفوقوجيزةمدةفيأنطاكيةوأصبححت

هذهوف-ةمر!سأحتهوأبنبرلأبأبصحبهلمريبأ؟5سنهائرحنهوحالت

)4(.أورشليمإلىورجعيوحناهوقارقالرحلة

المجمعلحضورأورشليمإلى-وبرنابابولس-بسفرهماالرحلةواشهت

برئاسةم55سنةفيهاعقدالذيالرسلأعمالكلامحسب-الأولالنصراتي

النصرانيةدخلواالذينالأمميينمشكلةلبحثكلامهمفيالمسيحأخييعقوب

(.)ْالختانمنالأمميونأعفىوفيه

إلىللدعوةالرومانيةالإمبراطوريةأنحاءفيثانيةبرحنةبولسقامثم

.03-2-96الرسلأعمال)؟،

.52،53صالقولهذاونقدالتشكيكفيالمسيحيةفيوتأثيرهبولسراجعت)2،

.202صس!؟س!ولس!!3حس!لأ،طأ313المقولةهذهونقدالشكيكراجح5

الجهادصرسولسيرة،بولسيتركيوحناجعلتالتيالأسبابفيسعيدحبيب:راجع)"(

الشرقاوىالمللفيدراسات.الرحلةهذهتفصيلانظر227،228،تحليليةوكرأسة56

.65-03صقريصةحارثالقس،بولسالقديس43،ص

.81صالمسيحرسالةتحريفراجح،ْ)
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?د!!حعنم-*-!384

هـ-ك!تئد!لمحألج!!!!غحبماأ؟أ-!مماردون)1(.برناباعنافتراقهكانوفيهارسالته

مح!لف!يش!ثي!الر!أنيدعىكانالتىالرؤىادعاؤهفيهاكثركما

خل!-حلت!ماكليمالأللاأاللا!ا:!أصل!ئماأ*رجم!حل!)لىول!أ!كأَطاتذعو؟لعع

ل2!ط*ْء!لالنشطكي!لط!أام!ف/-!.غاؤ!رسداكدعر!إ،آفئ

3&ث!أمنم!طوي!أّأ!خمر!بت!حم!مهاثتيااالأللىاثم!كلأس!و!حلته!وا3رورأ

قاعذةفنهاجالجملى!سنينئلاثْ!ا"ومكثأق!بسقلولس!ق!دم(58

زراأَاسالمهرريس!!!ثهسم!ررم!أأ!بم*أطروصه2ةحأ

آْممممثقاإ!ألبب!حمح!نم!لتي1البهئا(للمرلمحقمتئه!لتة%وثهدلى،ةفيهاحضلتمرذإثر!المدد-يتهمنطرد

كلَنإسلل!

فكرلم!قلإعها!ما!جا!م!اجمميى!ثلأ!بثهويمن!مهـيخ!يئجمو!رنثوسأ!و!ونح!3فيمكاتئنيبما!3!ص%

ل!لألىالكلقب!أدفْالعوآوت!لبهنبمامددقعمبوأشيانياسدأ!أ)الت!لطإدض)ك!وطعهالغربسف!بايتبمجه

اخلاأونجمئهيقءالمبرعإمت!المال!ثمخمعبماملةملأمبلهًا؟مينه!لمسبؤثقس!؟و!مليبهـلتسمبمرو
6-ء.-01للا

قحبحهآمسله،أميلإأيي!كمربثلاهكهد!غلاطمةأهلدمطاروال!أيسيمطرساني!ئدبماكتيطد!الفترغهذه

الةول!ادأرالأع!السفهَاضروكأن)9معلقا:-2،ثقاوالمضمحمدد.ذلقه.

لتفلى!يأعأمل!طٍنمهَ!ه!!!طمحعدَتا،؟كور*رركإ+عوح!م!-:هـيم!ءك!خعسطه3

،تماأزولى،لىيول!ميأحدعاثالن!ونمسها!هبالممبههحينعلم!!عمااختاأربولسيشبهانالرحلةهذه

ا،نَ!قثأاعلموتىعمث!*نجل!!شما!فثالصر!-ض!أأبنبىمثل!هصمالمس!إ،1مثلهانسم!
رر-.\ءممأبت+!حا!+ء!حصاهـكأط3

6!:تاأيق!مممابر!مات-فبسست!*؟د!يهأألاإك!ا!بهيةراتليما!لإلخططصدفآإيبماضرطشط9!إليثمثبا

سشنطنربمراالا!هموطف!تماتمكل!ةْتمخبااع!د6ييلا،حماتناسك!ما!حنت!ا!هب

!جميمتبماظ!ح!مالأع!--لىإلتيأهمأما..عقائدمنالنصرانيةفيأدخله

هذهانم!ملألأ!دخالمبهـلئور!حثبئ،قمففىِ*!1!أق!و!ع!!!ل!يتنب!البهمائمت!عثهمهلمحرو!

-.----.َ.س--------------ْ)3(.بهاقامالتيالأعمال

)/،لاي!أاب!!ا--لم-!ء*7"ووفاتهمحاحمته

3،إ:!ع!اعرركسا!*ذخلحى5ليمالمحيحشم!اديماثلي!لمشثووكأعأف!هة!؟طثلائم8د73.

!+\ا،!عبئليعشمااسلقأع"يخهئا!قا!)؟جأ،،ْد،ء4333لى3َ،ءَول53

9!"!اح!:ص!-لبسب.محيغلط8!لخدتن!احل!اء9-ْ-ْ-2ص!!ا!تد!ةؤ!ما(سطهابمرثلا

ب5غ!اعععطيلحلد272ر82د93قيةقك!"مه!اظفإرلهكت!63نر)!

ونشرايلأجمث!4!ههتطر!!ل!و!ث!ولررسم!ا،6،كهـد!وتأثيرهبولسفيانظرها)3(

يه،اا!لته!*ظي!بم،8سلممايف!عور!له!كأاحمد10ترجمةم1991إبريلثالثاء!.3.ولفي
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6-!أثو!ال!و!ث!.--!ول
اليلئرربشالاليياب!.ويلاك!!الخامشنةَللمرةبولسسافرم()58سنةربيعفي

!ئي!ءبمعسز!انواق!ف!ا!أءاّا!*"ذبرلى!الي!ي!لأبخ)وفيها

لمجقوق)!تة!!ا!!ؤ!و!،!م!!!توئة!!اللالرل!

ئ!يللأ!كهـ!!!يمك!!ثاليا!المآهـط!ك!ل!بهأ!م!ط!ين!لقإل!أبم!لفة

طظ!جمالح!كمِاكللأ،!ر3لموونًجمييري!و!إولأم!ىلمث!ع!إ،دافي!ر!ة

أ!ت!عرومانمىةكمواطنبولسطلبثممحاكمتهانتظارفيم(06-م)58

إلىبلقاأمنك!!فإكا!ي!رل!ا!فيا!ث!!دكل!إكأ!!!"ث!نقأ

-لممفماب!طعل!!س!صؤ!إلمجوولعت!لىقؤ!د!س!ار!لما!شما!!و!يفأ

لمجلااْ"*أ!فاْ!!قغا!ا.عرشهعلى()نيرونالإمبراطورلجلوس

ايبئسيبدبالم(لأأا!تميْد!مفولمقمق!ععأيهمس!!ش!؟تجبربلمعلاللاأفمحلح!لتعأ6ارشنةظأ

..-.!اد!.لزلمميريلأل!ودعويهم

ثقعقدسلل!ليأأ!حناكلطل!
فنجغسرط!دمايلأ(ن!إلىل!اظزلأْ!ولصحايهال!م!5أإع!ل"اثّربنم!طت!ثىّْماخلاصةهده

ا*-تسىأ-ممه،!جمبةصسط؟!ت9لنهظ*!3!،أْاّلنأ

رركميا؟!بأإخع!كرته!لالجسبرأيخوهبأ!ماحد!امعكتثرلكالخصولدسهررثممورتيخطئعبلمثمم!ص!ء

المامنالاصحاالسمر

لير.حياتهنهايةعنشيئايذكرولم،بولس

م()1(.68أو)67سنةإماقيلنجي!قتلهقتإلىم()63سنة
اهفعب!ىمط!ه!ا!ثطمطداأعط!ئلاط5!أ!ياصأ،ف

قت!تق!عقبتهبوثعسانعلىيللاامىالنضأرىإجماعيوسيبيوسونقل

!/لأ!مرة،ل!غ!الملم18ع2+.م(68أو)67سنة()!يرونعهلىفيالسيفبحك

!يظثوأثبزن!جمكل!كعرك!!!ظ!الاله!لى."طممفأ:ديورانتولطل-
عةلم!78-اراع!ادمأ!شةقلا6!)ثح!حْلمولأنأ

ضذاطس!خهملمد-لمججلوأ!ممؤينهال!بهنسما!ثنهههإئ!وهيىاحمههلابهعفعه!ل!في!مصجولطيإس!عل!أنحانلا
أولالظغحث!نه

ه!لمج!بيال!!برىوكانتآخرور!عملكيوجدإنه:قائلينقيصرأحكام
ز)مم!زو!مطول!!طقما!للار،17-ل!بلعطَْركتلم"دلمؤصها،!لحمس!ألم1هدونأن!أما

قآجهحم!،أ!ء"هـ*لم،3!مهاةمليقعاأصاط!تاع!هثالألملأر!شسث!م!عأا*.3

ل!"لم!رهر!هجممه!!*قباولأا!ل!إحمنلإ-!رينىلهـنة!االطرابْرخلثطكرا

قيليل!للا،!8!؟انيفأينا)يوسابيوسلماثميه!،!!!!ننمه!لقهالكنيسةتاريخراجع)2(

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


1طفتي--601*جمله
)1((0بالإعدامعليهايعاقب

.21(روماكنيسةفيمحبوبًاقديسًاأيدًايكنلمبولسأنإن!()دينويذكر

قتلقدكلاهماكاندانواحدوقتفيقيلفيما(وبولس)بطرسقتلوقد

المكانفيكههأ41)حة)أوممتيانطريقعنرأسهقطعفقدبولسأمامنفردًا.

إنهقيلالذيالعمودأيضًاباقئايزالولاينابيعلثلاثةديرالآنعليهيقومالذي

)3(.فيهربط

أبغضهلمامناصرألىمبغضومنداعيةإلىعدومنبولسانتقلوهكذا

فيالرئيسيالمرجعجعلتهالتيوالعقائدالتعاليملمعرفةبالدراسةجديرأمروهو

النصرانية.بالديانةيتعلقماكلتفسير

النصرينيشتثيوالتشريعيشالعقديىوم!انتهابولسرسانل

بهقامالذيالدورومدىحقيقةتجسيمفيوالمؤرخونالكتابيختلف

بلالنصرانيةللذيانةالحقيقيالمؤمس!يعتبرهمنفمنهمالنصرانيةفيبولس

نأيرىمنوهناكبولوسيةنصرانيةإلاليستالحاليةالنصراذِ"انويرى

مؤسسَاجعلهإلىيصللاولكنهالنصرانيةتأسيسفيمساهمًاادورٌلبولس

لها)4(.

دراسةيبرزهذلكغيرأولهاالحقيقيالمؤسسكونهف!نالأمريكنومهما

.1/1268الحضارةقصة)1(

.61،71صر،!؟ول43034؟لةث!44"!ولهآهءلااكل!"ح"ول"ء(2)

نأبالقولتفردحيثللقرافيالفاخرةالأجوبة،وراجع268ص11/الحضارةقصة)3(

منقولأيتؤيدتاريخيةمعلومةيوجدلاأنهالعلممع322صبيدهنفسهذبحبولس

السابقة.الأقوال

دىابطال1،45/المسيحيةتاريخ901،صشلبىالمسيحية74،صالنقديةالموسوعة)4(

صالنبوةدلائلتثبيت292،صوالمنهجوالحركةالعقيدةمع96،صعيسىألوهية

رراسات75،صزهرةأبوالنمرانيةفيمحاضرات،125صالنصرانيةهىِما015،

.132صالأديانمقاومةفيالميزان388،صتحليلية
http://www.al-maktabeh.com



1طصي!701-1ليهي!خمول!1خييل-ألو

وقتناإلىتنصرمنذعنهانتجوماأصلهاالتيوالعقائدبهانادىالتيالاَراء

فعليًّامؤسسًايعتبربحيثبهعليهيحكمالذيالمعياررأيفيوهوالحاضر

نتجومابهنادىماحدودفيفعالدورصاحبمجردأوالنصرانيةإليهتنسب

عنه.

سبعةاعتمادعلىالميلاديالخامسالقرنأوائلفيالنصارىرأىاستقر

يأالمقدسةالأسفاروحدهاهيأنهاوقرروااسفارهممنسفرًاوعشرين

بألفاظهالابمعانيهاكتابهاإلىالربأوحاهاقدأنهاويععكدونبهاالموحى

أسفارمناعتمدماوبينبينهاللمقابلةالجديد()العهداسمعليهاوأطلقوا

(.القديم)العهداسمكليهاأطلقواالتيالمقدسةاليهود

هتأخرةتسميةهيألاسمينبهذينالأسفارمنالمجموعتينهاتينفتسمية

)1(.النصرانيةلظهورلاحقة

نحنالتيوهىلبولسرسالةعشرةأربعسفرًاوالعشرينالسبعةبينومن

المختلفةللمدنالرسائلهذهبولسكتبوقدعقائدمنفيهاماعرضنصدد

وقدالجديدةدعوتهأصولوباسطًاأفكارهفيهاشارحًاالأشخاصولبعض

كماوهىوجازتهاأوطولهاحسبمرتبةالجديدالعهدفيالرسائلهذهوضعت

:-يلي

)الأولىكورنثوسأهلإلىرسالتان3(و)2روميةأهلإلىرسالة)1(

أهلإلىرسالة)6(،أفسسرسالة()5.غلاطيةأهلإلىرسالة(4)(.والثانية

تسالونيكىأهلإلىرسالتان9(و)8كولوسى.أهلإلىرسالة)7(،فيلبى

(21)0(والثانية)الأولىتيموثاوسإلىرسالتان(11و01)(.والثانية)الأولى

العبرانيين.إلىرسالة(41).فليمونعلىرسالة()13.تيطسإلىرسالة

.952صالمسيحرسالةتحريفراجع)1(

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


."لس..!ه!لاح!نىلمه

تهاله!إالخافى!وظولقهـاعول!ل!لال!الطوال!!للالنفَ!ت!ث!ظع!

ا!ه!!حلألد"وررجمؤخع!ب!!ايلابِىر!تلآب!ا!مال!!لعتلإك!

!وو!لأفي،!ه!!ولرر!وو*ووءرر!وخا-،*!ى!كأ!لفغ!هملو+مجمو!ه

رسباالعجميعكتبتبينماأشخاصإلىكتبت-فليمونإلىالقصيرالحنطاب

!ف!آعر3لح!نماا!عفيأاعولأ*وإظا-ثس!!!افي!لم!اا،3خوب!لى

"لم-!هلا!،لم+ورثَاتمصياء6ف!طالتمثيماء!س!عأنالهسكلمقالقوولم"الز!در5ءا!ورهمكه!ل!3

د!ا!11الأكهيمنحتيإلر!مائ!أ!رور؟لآ؟اّرقموإلم!با!يهاي!إ!ا!مه

؟أاثقل!لهيل!ااص!علهـا!ا)سلإسلإئقمككمادوللأت!يبحجمالتنإ)!ع!عدث!نلاساطمم!لهم!

الع!،،!!اأر!ليااررلاا!كا3اا!"نايفثم!ااههافيفيكلهاكتبتوقد

م!مهـت!ر!تب؟3!ت!رو!اامفغلكننعأ!مل!%كتبتيخمم!لعر،يهةذ3بمتؤالروعلط

أمتعدحدن!ة*بع!لوو-مجد!وبرهكنةمختلفةأزمنةفيالرسائلهذهبولسكتبوقد

.(لبمط!رراث!ا*تقِررر+ه)ع!-،!اّلمهن!وو!زر!كاأ!كثمس!ص!ماف!نججارركحد؟!ع!اممها

ب!فدمصلدهساللى"ا!لىتن!!طإجمةرونمممبهمدا!عدءق*كهـصد5دكتاد9ضه!ثحمكد!عالهالد9!لمحطْد

المؤ*هـفيخاووبر!إيولم!ا،!ليملا!رولمجه!ال!فىليتمللث،!وثم!لألىبرلخل!بىاالتمثههمكفهغ

ب!ر!لكم!!مييالمارال!فكعا!الت!!ى!أفط،صةجميعًالأق!اثيمرإلغ!ألم+وورر!

!لي:-)3(.(الرسائلأقصر

تمكرزوثذ،إالالرليعالهر،(هيلم!!لأ!و!س!ئله!سيغلالر!هممه!-"!بهما)أ!!ثلار!

!الظمّ!).أ؟)لىعها%ن!أ!هلمج!صفي*(:!!سهـاعم!اأى*!!!ك!أعلىلؤ!اللاَإع!

يوهـدي!)ممهربهم!!ياص!جمرر)!ررررنو!فليوللس!!،هـأ!فال!هـءفهقلعهـء!وجم!!

المحع!لأفالبما)!خلد!اللطإدالدييهوقء.ابه!طثهث!ك!اإ.)ايني

مالم!عر!!.!كعمالت7!لم!قالمطعرلمر،نا!ميلة!؟لم

.12لأصشّلبىالمسيحيةّ)1(

.10،2252صوافىالمقدسةالأسفار)2(

)/(1،!بل!!رلم!،!!حيمس!اهـء*مء4810،3صالكنيسةتاريخ)3(

http://www.al-maktabeh.com



-ءا.لم.--..!ثرلمال!ة!ا

سله!(لههأآكيتمبنل!!ررزعليالال!صللظطئ!!ئح!هـانعلىا!ئ!عم!صالتوعلصلطّهل!لم

بمإر!مكضو!طإج!!لىروله!سلاباللأ!موني!!ظنصكلهال!لن!ف!الأ!لى

.المل!لاهـا!لأ!ليةلم!:*يب!مم!يديبينالموجودأنمعقليلةأسطر

!لم!علأشءال!!س!*!ل!تطقبععطْا!المطدأاسثاكحيحمدثبتدقماألي!محش

أ)ف!!إلهم!بلإلممفئ؟ا!ال!الالمش!المف!م!ير!عه!عل!مب!!!ل!م!لثفمهيل!ا

للإمنها!د!لآأكمولهـؤبخ!ص!رممولمح!!كياث!ار!بئ!هف!لبرأبه!4%"في،!4رننم

طيميلضْا!طررجماصلأش!ْلفملم!معةانميها!قمطغإروح!4بعامتؤرخرسائل

أق!فلأعن(!!أل!ميحت!ط!لأن!فيا!نالؤ!ثا!ث!نال!أأيغم!الفما

!رر!!فنط!صطية!ئم!ورءا"ب!لص!ل!بسةف!رركالهاني!بمو!ثلىصث!رلمجئن

)ررمض*!ئ!فير!5لمل!لها!)!)3(ْ(ورومية

الهنصلأ*بىىزرأا!ملا!حيل!ايم!يلميخبما!اف!ا،!الميأ!يلإْ!أض!يخاة!!

3!!عي!ع!وعوندلرجمثم!شاصدق!اأ!ممهممعبخ!اص*د!بع!فيأّبهد!طيل!4!ث!ةف!

روأحلاث-!ي!.عؤز+(.تيطسإلىورسالته،تيموثاوسإلىوالثانيةالأولى

زولسوإرز!كوكا*!ملي!اتحو!ليآن!ستهاالت!ايجثهـا!ف!ا!فىاهـسمالةأماء
عاأمح!ر،،\!ا-!سمأل!!!*

دامم!!لل4!لمءلإلىريط!لت!أع!ج!كأثهـو3رلمتخما!د1يطأديتث!!إ؟كثتِي)

ط!ببل!مههة!ف!!!قمملأو(*ج!الىلالت!ا!لالى!نههوب!!لملاحطىمتعنم!هدملْضبربمإئلي

السهلمنيكنولمالرسائلهذهمنباجزاءتحتفظالكنائسمنكئيروكانت

إلاعناوينهالهاتوضعلموكذلكالاَنجمليههيمانحوعلىوترتيبهاجمعهاأمر

(.)ْالكنائسفيتتّقرأونشرتجمعتعندمامتأخروقتفي

.17.3صالكنيسةتاريخ)1(

.11/502الحضارةقصة)2(

إلم(كلع!؟ا6لي،لم،اعت!هلم5لم-.242صالميزانفيوالمسيحيةالإصلام)3(

6(و!ك!!العكما9،ص!صالجديدللعهدالمدخلفيالمذكورةالرسائلفيالخلافتقصيلانظر)8(

)+(ي!د!م!ثأ!أ؟!..ا.اصالجديدالعهد(تفسيرْ)
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1طنقي--011*نجيله
لمالرسائلهذهأنذلكمعنىلأنصحتهافيالشكإلىيدعوآخرأمروهذا

واسعًامجالًايعطىمماعامًاالثلاثينيقارببمابولسَوفاةبعدإلاتعرف

الأهواء.حسبوالحذفوالزيادةللافتراء

آثارف!نلاأوصحيحةلكاتبيهاالرسائلنسبةكانتسواءحالكلوعلى

كلواضحةالمسيحدينِتحريففيلبولسالمنسوبةعشرالأربعالرسائلهذه

الرسائلوأماتاريخيةأسفارالأناجيلف!نالأناجيلهنتأثيرًاكثربلالوضوح

التحريف.هذافيالأولالمتهمهوبالذاتوبولسفتعليمية

العهدأسفارأوللأنهاالنصراثيةالنظروجهةمنكبرىقيميةالرسائللهذه

)إنجيلالأناجيلأقدمقبلكتبتأثهاإذواشتهارًاوتدوينًاكتابةالجديد

)1(.عامًماا5منبأكثر(مرقص

الأخوةجميععلىالرسالةهذهتقرأأنبالرب)أناشدكم:-بولسبذلكأمر

قيأيضاتقرأفاجعلوهاالرسالةهذهعندكمقرأت)متىوأيضًا)2(.(القدسيين

)3(.اللادوكيين(كنيسة

منالناسبينانتشرتقدودعوتهبولسافكارأنوهومهممعنىولهذا

يكودطممااشتهارهاقبلالأقلعلىأوالأناجيلكتابةقبلالرسائلتلكخلالط

ودعوته.بصبغتهبعدهجاءتالتيوالكتاباتالفكرصبغفيالأثرأخطرله

*،*

.951صوالأديانالإسلأم)1(

.524/تسالونيكى)2(

.416/)3(كولوسى
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فىز
!كله!

ةهـ!ر

آاأالتإبزإااإإاأ%لنن)إاا!!أر!!أا)%%أ4!لأا"اف!فالنن

الرخَيصِالرَنهَقتِجضِلمحهِ

إِلتكَأؤحَتنَاَوَالَذِىَلُؤصايهوَضَقمَاألذِينِتِنَلَكُمشَ!خً)5

فِيهِ!ئَحفَرقُؤأوَلَااَلذِينَأَيصُأأَنوَعَيسَعوَمُوسَئإِتزَهِيمَبِهِتوَمَاوَضَتا

(:13الثورىأ

ذلجم

دينكم:فيفرقوا

المسيح،ب!نجيلأستحيلست؟

(16:ارومية)رسالة

يع!ئنض
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ء!
*6ير
مح!

مميماع!ب
!-!+-ممس!سسسى----"!

!غ

!ق؟ي!!

أآأإإلأظئئئأأألحأ!أأاإِأفى

؟!"

ا،!!صن!االأ!،إ،أاإ-ألأثبماأأَإأأل!4ثلما(عأِ((أ!أا!إإنمهأجما%أ

رزتجكل

،!
،بم

هةآحترئ!!اآحي!!أآ

!!د!ثيه!آأررمةنأمئالهئ!صآ!طإل!!2صهل!سنأثني!ض!مإلبهنيأ

لنمتئه!له*!ثهء!!ط!د!ما!رهسيتحأ"عإآئاآأناصفالأ!ةاي!غئأطئة

6:ل!ث!شاالمر

إكهأعا!ة!فتا!معئاسلإلمحاك:يمكنيءليما

رو!ثغ،يأعسَسارحدّ!اليرييبهى!ح!س!(أ

طي!محاساهألع!!أ(لم:3لما

."و؟
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!؟لملم.--.-6/عأصالبئءكمف!/!يح!

الثالثالفصل

أعر!-حل!ل!+!رفى!فك!ععأيض"لةس!ءولت!مةثو؟ل!طير!-نحب!ت*إ!

برسائلثس!2م!اجمعرني!كيزب!يبعثبدأالمسيحيةفيبولسدخولبعد

آ!نممبيظإليده!س!ث!إه!معفخم!علىا!نيسمي"ْغككل!لأس!وأ

!)1!و!9ورضحش!أة!ل!!هلكمَاااممب!-لإول*صعلر!مطلم!فوطبأ!

!!زيسلامي!ة!ارمحالميمثبهلأث!اؤثلألخعلال!؟الن!لع!ملاتخ!ما!إليما

ي!أرْرقيعيأررصل!احأ!سيح!يقلألأل!ويقال!لى!س!لو!أيهروثهلىا

أأثح!!غ!أشت!-"َ!ي!لم!جصيقؤث!كبد!ل!جمق!ش!ألال!4

!م!*!ئ!!لث!..،"ء!ف!ظ!ااكسيحع!ا،ئه!ل

!ث!!رمجطقئورا!ملا!أ!أيالقةبملأنفأهمهااللاهوتهذاأسسأما

ة!نىعاخم!يئطيالنؤغغاللّياليهـفرك!يوت!لنرس!!جفىي!بد!لااالفساث!!

!رو"ل!!!أطكلتيما!وة!خفهـولألحا!ر!ا!لي!!تقون،قي!

"!*ك!عف!أبن!...ال!?!طعلىأالل!فن!اول!لاا!ل!رالينقتي

ل!!*سم!طللح!،أ!مح!طحنته!مضس!!بماا!هيما9!لإعفكاثسمأل!فك!النه!هم!سل!ل

!كدلمحيما!ور!اءجم!أع!هياقلا!لم!أآلضلمحي!ل!ا،م!!ا/نلأضأ(نلا!)الع!ن!نجمه!يااإ!كِنض

ال!م!سمتذ11و!لىا6ث!صلبهل!ايلسمعغإإلماسر!عق)نجال!هالا!يبمآبىإ؟،فكانت

ا!تم!فب(بدءّتملكتهم!أاكأممأعيثهوكإن!اليهقل!ا)مم!ندا!وا!يمعملاابير(:)جيني

كلمةاليهو!يفلمال!سمه!تيم!جمتب!تدهجمل!!لق!واع!ثسآنظ!؟ال!ءن!!هم!خ

نأيهذلكش!ائماف!صيماالهةزربر3جمضأتعتمالعم!يهترسلم*ث!حد-ح،ت!ثب!ئملىيم!مك!اعن

عييبييمإثتميمعإمولطماسليطاأأصلأبو!حمطلس!عقيد!صأَفييهبين!تلتكمير!لحصحطلإكسمشالبشرصانطرخكاهّبما!!!لىج!!
لتدبه!نا

رلإأبم!ا!!ت.

.11/462:ديورانتولالحضارةقصة)1(

--.7.صبير:جينيالمسيحية)2(

لم!**فيعح*ّأَش،علم.!لم!!لم-7لم".9اص:بيرجينىالمسيحية)3(

)!(قىح!ةحمألحت!!؟ف!ح!؟!!أ!!:صَ!لملم9ا؟!لأ-33لا.

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


*نجيداطفقود-!114

التيالبيئةتلكمعتلاؤمًاوذلككثيرةطقوسًاالمسيحيةإلىبولسوأدخل

.طقوسبدوندينًاتتصورلا

ومفهومالتطهرفكرةللمسيحيةبولسأضافهاالتيالطقوسهذهومن

بالمسيحيةالدخولعلامةبالتعميدالتطهرفكرةأصبح!فقدالتضحية

فيإلههموبينالأتباعبينتوجدالبشرخطايالأجلبنفسهالربوتضحيهّ

جماعةالخبزأكلالطقوَسهذهومنأمامهواحدجسمأنهموتبيننظرهم

تباركهاالتيالبركة)كأس:َرسائلهإحدىفيبولسيقول،جماعةوالشرب

جسدواحدخبزالكثيريننحنف!ننانكسرهالذيالخبزدمشركةهيأليست

)1(.الواحد(ابخبزفينشتركجميعًالأنناواحد

منبولسبهاوجاءيعرفونهااليهوديكنلمالموروثةالخطيئةوفكرة

)المنقذ(سوترمث!،ألقا!)كانتبر(:)جينىالأستاذيقولى،الوثنيةالفلسفات

الذي()الربكريوسلفظوكانالوثنيينآلهةعلىتطلق()المنجىوالبوتريوس

ولم(المفدى)الميتعلىالسوريةاليونانيةالطقوستطلقهالمسيحبولسبهسمى

لمالذيناليونانيةالمدنمنوسواهاأنطاكيةأهلمناليهودغيروسعفييكن

)2(.(المنقذينباَلهتهمآمنواكماإلايؤمنواانبجسمهالمسيحيعرفوا

:-هيبنقاطالمسيحيةإلىبولسإضافاتنجملأنونستطيع

بعضفيتساهلهإلىذلكأدىولوالأمملجميعمفتوحةدعوةجعلها-ا

فأبطلالخنزيروتحريموالسبتكالختانالوثنيينتضايقكانتالتيالتشريعات

واباحالوثنيينعندالشمسليوافقالأحدليومالأسبوعيالعيدونقلالختالن

الخنزير.لحمكل

.-6117لما0:الأولىكورنثوس)؟(

.262-ه46لماا:ديورانتول،الحضارةقصة21(

http://www.al-maktabeh.com



115-1ليها1!هلم!كلفه!و1-عظن!ب!لعه

اليونانى.الفكرتعقيداتإلىاليهوديةالبساطةمنالمسيحيةإخراج2-

لأنهولادتهمنذمذنبإنسانكلان)وهىالموروثةالخطيئةفكرة3-

خطيئةعنليكفرالعالمإلىالوحيدابنهاللّهأرسلوقدآدملخطيئةوارثًايعتبر

لهم.فداءالصليبعلىبموتهالناس

)فيلون(بهايقولكانالتي)اللوجوس(الكلمةعقيدةبولس4-)أدخل

منبالكلمةالخلفوعقيدةالتجسيدعقيدةأدخلكماالإسكندريةفياليهودي

)1(.(ممفيسكهنةإلىبهاالرجوعويمكنالعقائدأقدم

ويتضحللمسيحية)بولس(أدخلهاوطقوساصطلاحاتمنذلكغيرإلى

قبل.منيماثلهالماالوثنيينوممارسةالوثنيتاريخها

تبنتها،بل،الوثنيةعلىتقضلمالمسيحيةإن:الحضارةقصةصاحبيقول

لاهإت،وحدلدةةصإا،زإلحماة11عادالمحتض،نادإلبالعقاأنذلك

)2(.وطقوسها(الكنيسة

التيالصفةتلكوالابتكارالسياسةفيالدرايةصاحببولساستطاعلقد

ا!عيسىحسابعلىجديدةمسيحيةيُكونأناستطاعيهوديتهمناكتسبها

نأالناسيقنعأنواسمّطاعبصلةا!المسيحلعمّيدةتمتلاعقيدةلهاوينشئ

الثه.ابنعيسى

فيفهوعيسىحسابعلىالمسيحيةشاولكونالقدسء!()بيرىيقول

ليجذباليهودتعاليمبعضديانتهعلىأدخلوقد،المسيحيةمؤسسالحقيقة

منأتباعًاإليهليجذبالإغريقفلسفةمنصورًاوأدخلمنهمالعامةإليه

واحتلتطبيعىغيرحملًاالعذراءأمهبهحملتالنّه،ابنأصبحوعيسىاليونان

)حورس(صورتاقديمااحتلتهمقدسًامكانًاوالمسيحالعذراءصورى

.طهطاوىعزتمحمدالمستشار،والإسلامالنصرانية1()

.275/:11:ديورانتولالحضارةقصة)2!
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-"9"?ّ.!!دف!-
2--!براح!أقيح!يس!!ك!!لم!هبماه!ال!باكليولإإ-%-و)اوزهيفز!أَ

2فذهث!كتلى!ي!فوإليه!("ا!سه،ارالك!قؤجم!منالد!ثمصقوالئ!!عبعْلن!!

!لمحف!ويبر!يع!يعشهل!طفر!لأ!تياي!طً!!لمهفي!ن!الث!

طؤ!م!الأ!قى!بيليم!للاالمسع!إنبل،حوارييهمنولاالمسيحتلاميذ

ؤتباع؟لأث!الم!قِ!طمق!اللاكيللو!درر!كلل!!ع!!!ل!فولهبلدلببهعحيلا،

ءحهياأني!!ا؟!-،سلنكمطي!زررْءأصلمق!ةلمليمممبهتا(ثبهالح!حم!الخ!دمهفو!

!أا!ا،سلال!م!بالمللأىكيدثلال!فيللئترا!يماراضيًاشاول)وكان

إعدا!لمر!وفالالأميد!ثحمثرأكليهمهلرورش!للمالكدت!مى

ا!ب!و!هز!نؤ!رل!الماؤهونلمحاي!لال!ميم!ع!يساله!فكان)شاول!(وأماالرسل

احكيمال!!س!م!ضالحلىءع!ْن)كليحيس!!اال!ر9اوورلنهمَل!!رييل!فيللم

ثطوالمفيهايبثيك!مدنرطولىألمياللاقً!ولاإسطعلملو3م!لى!ت!ك!كلم!!ت!و

القديممقأبوللي!!!!ك!)كان(:العالمتاريخ)مختصركتابهفي3،ممأل!كث!(

ي!رلالبمعحلم!!ل!كأقالى!يئصاهوهمز!لو!يايمنما!!ما

*؟!!-"ْقل!لأزظ!اجم!خ!!رويلاا!ي!وعطلأ

!شمبعن!صيق!ة؟لتم!صديغمعاة!حسِم!أ!ن!اطلمصإثلالتمط6أبئلمحر%د!!عم!يما

لمكلن!وإضاظوثقافتهوبيئتهبولسلحياةالسريعالعرضهذاوبعد

لملييلامعا!لماد!لأي!لا!3ثهوسيم!ظم)!لأي!نجههسردصخدلخ!!ايإو!ب!ألآليبماولنم

!ه!عولىكلممصرفهشيههديدهـ!س!يلأمنقاللاعنهيفواةجمدحْ!طلكثعمنيخيةءجم!حببإدادلة

هع"ْخ.!ععمل!ل؟!ررت!هم!متحمألمجمأأل!دتدد* وي!سمرله!عال!!9ا)ثتىالمسيحمه!م!إلىكلمبوع!"لعهالمتمغنْلىوإن

!أأسن!أمم!-!!رلسحلحَ!أه
أبه!يهَودطيدكاإِثممالّ!اعتىلهل!اثداخفأسلوب،ليحس!حمه!الحميقة

!ع!س!ا*أعسنعااعهـحمي!إِلىلكهلم!!لق!هقلت!اك-،ثملأينأر*ع!،

القديمةصوالفلسفاتالإسلام،العالميةالأديانانظر)1(

أ!!اا!دناقإ؟إعرأممم!،لشسْهـم!ا!دم!لتسازر*لالال!عر3ء3.،8/1:الأعمال)2(

،2،قمدةنمفداعةثأغتاع*!:لمبرأفي"ء7:الجندىأنور،القديمةوالفلسفاتلإسلاما)3(
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"-!-...لألم
!وكما،ء"8اْوجمكلموالتكتمالنفاقأسلوبعصورهم

الهن!ع:لمض%*ل!!أ1صبط،إئ!**لنبمم!أعد!،ثاملأورممهلىك!3ط!!!لل!

وَك!و"(لكيورفياَفًهَارِوَتجهَءَامَنُوااَلًذِكتَعَلَهأُنزِلَاتكِتَنىءَامِؤُأبِاَئَذِىَأَئلِيقظَآبفَةوَتَالَت)

أعلنيم!*!ئمطع3/لغرركنهى!حَقيهكعهـ!ر!ممرلمهـ:!و6لاثخثيلأَلمِطوأطتهقي"

ب!!(هـهانميثوطؤأقفمجبلث!ليهمؤثفل!!لألثل!!(!إأ!دد!!عّونللاكظمزلط.!

لا.لثيلو(امصلونحيز-،لهفطالملف!الإلهك!إبالإشلاثختظاهرالذياليهوديسبأابن

ا!بءفو!فطدلدئ!!،2!س!ظ!إخ!م!!لائ!تلأ4!لكنيمجرواكالأ6ماالفاسدة

!ي!رأ!أل!!ش!أ!!ا!!-ألرفرقي!يئبهظ،لإ،+الكاو!جمنبني

مما!*دؤ،ل!ولىه!رو!ك!ول!منطًلأمم!ز؟!ما.تيَ،هـنمع!بخغ!

فلولعل!!ا!هحم!لمجنلمبطا-./أء-.

ارريخر!ريي!يبلمحدولم!حمد!صأاعداءبهاانزلهاالتيالعنيفةالصدقاتهذه

إخيقلأل!)رنمت!ا!ر!!!اث!ْ

ا!والس!احت!أْرر9!يووف!ييبيئ-لكْا!لىأ!هللدإفيزفك!3

رو!!بالفكرص!امابالسلاحإماقوتهموسعتهممادعوتهضياعفياليهود

اللإيلأ!مانأ!ر!!د!عهـ!ظ،جًممط-:!!طحمر!مى*!مم!ج

!ح!رأ!احيولررص!!نررثها!!لم!ا!أ!مافلأ

ءاغ)خكليمأ!رجمصب!!ل!!!نصه!ل!

م!امالل!ا!طل!هرمحفاتحههـثبهئكي!أ!فلبه!هاء!!لاة!كهش%*ن!لة

كد!ت!!ف!ه!!إدق!ملو!خلأيرلدوشطفب!هاإفمدق؟!ؤ3؟رلمجفايهردصؤ

!سايمحمدبنبوةالبشارةثوراتهمفييجدونوهمإسحاقبنيعلىتقتصر

لم9!أ3\إِ!منم---:التثنيةسفرمنعشرالثامنالإصحاحفيورد

:هيخثماأنز!،.17!+

إ+أ!،!ص!يهما!إل!!يهتأ"؟!ز"أأنلأص!شفلررتحيأ!!!تفى:ف"ص!لأ)ال!فق!أطل!:ل!2ل!-

ولص!رز"؟بمم!ح!صأ)!اهـ*!!"7لموو.85ص:السقا:النصارىاقانيم)2(

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


1طفقي-*نجيله-118

)1(.تسمعودط(لهمثلىإخوتكمنوسطك

جبلمنوتلألأساعيرمنلهموألثرقسيناءمنالرب)جاءأيضًا:ومنها

.)2(فاران

فلسطينإلىإشارةوساعير،الثهكفمهحيثموسىرسالةإلىإشارة)وسيناء

..الخاتمةكونمحمدإلىإشارةبمكةجبلوفارانا!،عيسىاللّهبعثحيث

:يقولالكريمالقرآنيؤكدهاالبشارةوهذه

.-3،ا:التينلأمَينِ!!اَاَئلَدِوَهَذَا!سِي!وَطُورِ!وَاَلقثؤُدقلينِ)وَأ

إلىإشارةوالزيتونبالتين:الثلاثالرسالاتبمواطنتعالىاللّهيقسمحيث

ا!،عيسىرسالةإلىبذلكمشيرًاالشجرتينبهاتينالشهيرةفلسالينأرض

فيهاابتدأالتيالأمينالبلدوبمكةا!،موسىالثهكلمحيشاسيناءوبطور

قي.محمدنبيناعلىينزلالوحي

النظرصرفيمكنهموكيف؟القضيةهذهحولإذناليهودعملكانفماذا

أبناءمنبلمنهمليسأنهيعلمونوهممجيئهاعندع!طمحمدرسالةعن

إسماعيل؟

وقد!عيسىنهاية)وبعد)السقا(:الدكتوريقولطهذالسؤالنالىاجابة

آلمنألبتةيكونولكنبعذهمنآتالابنأوالابنأنالعبرانيوناليهودتأكد

عيسى!نسبوغيروابعارفينبهكانواوماعيسىهوالابنأنادعواداود

وذلكمريمخطيبالنجاريوسفجهةمنداودإلىالأمجهةمنهارونمن

ولدمنالآتيالنبيفيالناسوتشكيكالأبدإلىإسحاقبنيعلىالنبوةلقصر

)3(.إسماعيل

:18/15.)9(الثنية

.3لم23:الثنية)2(

الامامجامعةمنثوراتمن03ص:وهبةعلىتوفيقالمفتريناقراءاتأمامالإسلامانظر)3(

هـ.ا8193بالرياضسعودبنمحمد
http://www.al-maktabeh.com



-1911ليهـا1!هوكولم!وفهابولصمحقانر-

ادعىحيثالعبرانيينإلىبولسرسالةمنالأولالإصحاحفيهذاويظهر

)الثهن!صه:مافيهايقولحيثا!بالمسيحخاصةالابننبوءةأنفيهابولس

الأخيرةالأيامهذهفيكلمناكئيرةوطرقبأنواعقديمًابالأنبياءالاَباءكلمبعدما

منصائرًااعظمالعالمينعملأيضًابهالذيثيءلكلوارثًاجعلهالذيابنهفي

أناوأيضًا؟ولدتكاليوموأناابنيأنتقطقالالملائكةمن!لنلأنالملائكة

)1(.ابنًالييكونوهواصبالهكون

لهذهتفسرِهموآخرين)جردنر(العلامةعن)السقا(الأستاذلناوينقل

كطرفةاللهعينفيكانالزمانأنعلىيدل)اليوم()وقوله:فيقولالعبارات

بولادةالاَيةفيالولادةشبهتوقد..اليومابتدأكأنهالأزلإلىينظروأنهعين،

هناالكلامموضوعأنيخفىولااليومحتىمستمرةتزاللاأزليةروحية

بالعلاقةأشبهوالكلمةأدثهاتنوميبينالمحبةعلاقةكانتولماروحيهّحقائق

هذااننتذكرأنبشرطالولادةبلفظعنهماالتعبيرأمكنوالابنالأببين

)2(.مجاز(التعبير

مفهوملىادخالالأناجيلتحريفإلىعمدواقداليهودف!نذلكعلىوبناء

فيوردتالتيالبنوةتفسيرفيعندهممعروفًاكانلمامخالفةمعهذاالبنوة

أنفسهمفيالهوىهذاكلإلىاليهودعمد،المجازىالتفسيروهوالتوراة

ولصرفطم!محمدالنبيينخاتملرسالةالمسبقإنكارهمهوبطلانهيعلمون

التوراةبهبشرتالذيالمنتظرهذاينتظرونكانوااليهودلأنذلكعنهاالأنظار

بمحمديؤمنواأنالانتظارهذافيبقواإذااليهودعلىفخافوا)مسيا(وش!مونه

عندمنحسذاإلامنهمذلككانفماسيادةولارياسةلهمتبقىلاوبذلكط!،

أنفسهم.

6-اأ/:العبرانيين)1(

37-38.صالسقاالنصارىأقانيم)2(

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


م!،.-.-،ت!.لم؟9ّ
!!!ع؟لن!ح!!!ية*جميو!فهااطفلأبما!ئ!ىقا!ه!3.ر!3ْ

!،أض!المحم!كامقويلإلإن!!!؟لإم!أل!!!أنجألل!ؤعلأ!بما
له!العت!!+لي.غرز!يإص،ليل!س!فيوأ-ث!ل!!!أ.كم!،!ك!لمح!يضحهل!لأ!ؤث!

!يمامنطاال!مفاملع!اعورّصأر!كأ*ررممطل!س!ابىو!!يمازو!أ

،إلن!هآ!ئدحلإهوويمةنلاللج!اس!ه!ماتع!ا!اأعولمجفهعي!ممميمايمل!!لطأ*فيأ!ألى

نمأ!لا%كالآ!عل!أ!يى!لماني.إ/(.المعاصرة

مااثأسنهننالرالس!إلأاإلحاإلقو-لمجأغزر!عل!مررثوا!!عم!"سظملأ!-لسئ!ا

لبطاتا!أنا!قي!:!عف!أ!هَ!أأأ!ىاءيىلأهـرروكعب!وو!لا!سا*!لبقانأئيالنهرا،!يبةنا!

6ع!!أ،لأنيما!أرلا!!يلرفيأليه!ا!ةاء!أداجميةم!لي!!ووجمر!م!كمانظعةء!ماما

!عّ!%مياخ!سجسا!ت!ههو!ث!:*ملا-ا!او!%ثمرررصعادّا!ا-لأبشكلى!ديهآ!3

برعدح(ر؟!ث!عبااطبحم!الى!صالم!يبهعاءالمبمط!كللف!إ؟ننام!كهإثً!جما!ف!يللإ،عث!!ددوو

ط!اتبه!!!اعبل!!لمبعالال!ن!هوقبطكعحاشّه!*!و!كلاال!هولآ!الحورلع!(دمما!ثعطينبئ

المقا!الأ،علو!و!!فيعمليةاهتماماتهكانتفقدالواقعفيكذلكالأمرولي!س

*لطص!8كأ"لتأ!الي!انَائ!(ظ،خا!فهتخل!مغمألمحيك!!!مم!التما*!صل!إ3!م!التنالمحضئة

فحملغ!نب!المقهـالهـأر!ثمافم!!عهتصمنع!لالريكهكآيق!.عا!نبارلجممم!اييئررمهماصاي!

ا!ا!س!ء!ا!يووويشبه!اربر:!راذ4!ولاله!ر!كا!ارإاجصرا!الن!ا!1

نأ!مدبكلل!!!ه!لريمهعر!بسلأاا!م!اتح!ه!!طأير

فانأع!!لال!نطال!ا!لكلي!ك!بر!إجطأع-الَ!!إردعنمالملطة

!!!لح!الهيس!!وا!ا!ه!مهالبط!ؤا!ْ"ْ+أَالملاضل!

ثه!ثعَبلي!و!يلأطبما!ا!ن!صالفيميص!،ع!ثل!!فو4!لأ!سلن!أث!طظظ

.يالم!%فيه.وحذقلهاودعاوآدابهابتعاليمها

إ)/(:نياجعالم39-لم

)2(يهبلة!ل!صأل!ظال!اسثه.+8-52.77صالاسلاميالفكر)1(
http://www.al-maktabeh.com
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مهااتاؤثال!لم!أعشطبعور!ف!*لمفعالوظغ!لأفي!لإ؟تصتكد!ات!لمي

إنوسق!ثيرو!ث!ر!،المبماهـس!جدالبرا!ت!ثيا،ل!!لطَب!ا!أ!ك!ائ!ا

ا!-اأ/(.الفلسفيةأومنهاالدينيةسواءعصرهبمعارف

-:!ب!اريت!ن!د!بمأ!تهث!كيو!ي!ثديلمْاه!!لا!زففةأهـلأخص!

-كميمعماا،ص!!ح!قيهـحمهلىالفت!أري!يالن!ا!فطدقي!"أأصؤلم3شممِطب-!ي!ا!لي

اثفثيدس!ش!عما!!ييهتيملامرولهؤ!هو!كطح!--ا!ألآت!

ةممليقرعاصلمعمجتاطن!السحظح!!!انعطبر11سأْ!لملا!لم،مذحملك!ي!ة

مّطاء!حهلح!لهفاحد!!نم!كللصمبهظا!:مح!لن!أ!ابلوتياليماطّالم!احمالعقحقماتيشب!

ليماةع!لهزز!هاعما!:)ة.9ّء!.9!لع!طغاليق!حظ!ه!

ا!!-فِ!!حسِم!ااخ!ه!الم.ْ--موسىئماَشريعةإلغاء-5

طملكال!م!سدنت،سدرورأفا:ما!!حمس!ا.-!!ي!م!د-

رريدىأءفعب!شاعر!!لم!تحدليدأء!إييأدتوماالعقيدةهذهفيالتفصيلقبل

عحالمدت!يخل!اكتابتنأا.-اعقيد!ح!طبهفهوررلايثلأصث!طهماك!اممدس!للا!لأ!كلضبهْاكل

ألبه!جمممل!جمونْا،م!سئتعمط:ناظسمبهت!ةلمحيفطنصه*ليج!جم!قثماعا!عرلىيفما!لا؟5

"سلئقع!ةحدليمااهئلم!ال!لث!ي!كالومصمابهحيثه!هلجسمم!3!عطابىنْثما"تحاكلاصالمعملإيان!

محل!ر؟فمهدثس!خ!3حالًإ-يىاالسارىفيسمىالوردفيالوردماءكطولالاَخرإلى

افاءجمهبؤلاللاصلَافيأجد!فلج!ميم!ارفئنماهوو!هاتجمسشك!نالح!ريأط!كل!

عل!!ئأد!تهس!ألمن!%ة!أ!مح!!لب!لم3!دي!ة+ثب!النأورب!رإ:كماطف!إلكررْدءحمما

؟2بمه،!ث!ا36رر!بيشبثيى*الرسولبولسوانظر،131صالأديانمقارنةفيالميزان)1(

)2(نلألم!-عاكارلمم!ثهـللالمو..8879،011،

،نبؤببنريعةألنعدفيايق!د!اد!وو!لمرإبولب!كانهتلاوو!بهادىنالتيالعقائداانظر2()

اي!إنهةءثهالين!آ!كةالمقدسالكتابقاموسا16صشلبىالمسيحية99،ص

)5(ولأ!-ألىوريغاجممانأليإلى.!همه!7--ااالتوحيدمنالنصرانية،702ص

(أم361لم.39-29صالتعريفات)3(

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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الاثنينمنالعددفيإلايكونولاواحدةالذاتينتصييرفهو:الالمحادأمما

شيئَايصيرانحتىواحتلالهماالشيئينامتزاجهوالاتحاد:وقيلفصاعذا،

)1(.واحدَا

أحديحلأنبمعنىالاثنينبقاءالحلولفيأنوالاتحاد:الحلولىبينوالفرق

بحيمثللاثنينففناءالاتحادأما،بذاتهمنهماكلاحتفاظمعالاَخرفيالشيئين

)2(.الحلولعلىمبنىإذًافالاتحادبينهما،اثنينيةفلاواحدةذاتًاالذاتانتصبح

العقائدحولهتدورالذيالأساسهيالنصارىعندالتجسدوعقيدة

للبشرقولهمعنتعالىالثهيظهرأن:معناهوالتجسد،سنرىكماكلهاالنصرانية

عنتعالى-النّهظهورهو:النصارىوعندالمخلوقاتصررمنماصورةفي

)3(.ملموسًابشرئاواضحًاظهورًاالمسيحفي-قولهم

حياتهفيللناسأعلنحيثمتجسدإلهالمسيحأنعلىتدلعندهمفالكلمة

)4(.للبشرومحبتهوصفاتهالثهذات

(.)ْالجسدفيالظاهر-قولهمعنتعالى-الثههوالمسيحأنوباختصار

لهذهبولسلسانعلىوردبماالتجسدلعقيدةالمفهومهذاعلىوششدلون

الجسدفيظهرالثهالتقوىسرهو)عظيمليتموثاوسالأولىرسالتهفيالعقيدة

)6(.الروخ!(فيتبرر

للّهمعادلًايكونأنخلسةيحسبلمالثهصورةفيكانإذا)الذي:وبقوله

الهيئةفيوجدوإذا،الناسشبهفيصائرعبدصورةآخذًانفسهأخلىلكنه

.8-9صالتعريفات)1(

.894صالرسلرسائل)2(

53.صمعقولهوهلالمسيحىالإيمان،44صإيمانى)3(

.572صالعالمأديان)4(

76.77،ع!المسيحىالإيمانفيأساسيةحقا6ئق)6!

http://www.al-maktabeh.com
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أيضًاالثهرفعهلذلكالصليبموتالموتحتىوأطاعنفسهوضعك!نسان

ومنالسماءفيممنركبةكليسوعباسمتجثولكاسمكلفوقاسمَاوأعطاه

لمجدالربهوالمسيحيسوعأنلسانكلويعترفالأرضوتحتالأرضعلى

ءَ.)1(.(الأبالثه

اللهصورة(المسيح)يعنىهو)الذى:كولوسىأهلإلىرسالتهفيوبقوله

الأرضعلىوماالسمواتفيماالكلخلقفيهفإنهخليقةكلبكرالمنظورغير

الكلسلاطينأمرياساتأوسياداتأمعروشًاكانسواءيرىلاومايرىما

)2(.خلقوقدولهبه

النصرانيةفيبالتجسدقالمنأولهوبولسأنبهذايقرونوالنصارى

فيغيرهممنولاالحواريينمنلاقبلهأحدقولفيالعقيدةهذهتظهرلمحيث

صواحةت!إلتجمسل!نجيهرةإدب؟جم!-ءقاال!على-يرد--وهذاشفويةاوىمكتوبةرواية

)3(.المقدسالكتابأسفارفيأوبولسرسائلفي

إنجيله:مستهلفييقولحيث-الحوارييوحناهووليس-يوحناإنجيل

البدءفي-كانهذااللّهالكلمةوكاناللّهعندكانوالكلمةالكلمةكانالبدء)في

)4(.بيننا(وحيلجسدًاصاروالكلمة..اللّهعند

نأمنالدارسينبعضإليهيذهبمانشير-إلىأنالمقامهذافيبناويجدر

بالتجسدالقولتتضمنآنفًاأثبتناهاالتييوحناإنجيلفيالواردةاالنصوص

ماهوليسالتجسدعقيدةمؤسسأنعلىيدلذلكفإنقولهمحدعلى

.3/6-11)1(

.1/61:سىلوكو(2)

برمنجهامبجامعةالأستاذةيونجالفرنسيسمقالةعننقلَا276شاهين،النصرانية)3(

عنكسفوردبجامعةالمسيحبكليةالمقدسوالكتابالإلهياتعلمأستاذوايلزومورشى

المسيح.تجسداسطوركتاب

.1-1114/يوحنا)4(

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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ب!نال!ت!عمةعهعسض،ل!أعر!ت!أت!ارَر!اصبجلأمصإع!جمفا!لى!فم!!

لأطكعئ!افهاايضإملا!!هلأولكل!!و!الت!-ثلافالإلكيمكطمحط"!!ا،!

!صئ!لمكل!االعولألهم!!جالو!مملا!مّلاأوام!م!صاأعلسر!و!كماأكل!تأيو!عاسله!ليةلم

!ا"لأوْلئمناهيّر!الرجل)إنقائلَا:العثمانىتقىصرحوبهذاالنصرانيةفيالتجسد

!ساهأ!نالثط!أمتأ!!أءلموثيسل!لاأنماط!أاا!جع!مد!هصرل!ص!ل!أاتجْلا!عندطأ
..ء-لو

لهلأييالع!اهي!ر!شئيزققين!لأ!مم!ذووم!هلمءالىء!م!هـدتط!!ع!ال!مصدصأا!لم!ل!،م!

لىل!!!لهع؟ضلي!ماطلأ!المكم!مرجمين!بر!؟االمحسدتلحكرلم،رك!صه!شتوخىلأثقمرأ

ظهرئك!عنّا!ور)سممكلأيهبرديأصلمنالتجسدفكرةتكودنوبذلك

هذهلمني!ا!عج!ن!طليفلىاثووشنهشبم!طبعملاههمر!لنلنبماضماثةلؤرسل!سبههك!!م!س!لمطغ

لشعي!يا!هفآكا!ن!!ةسديقشي!أنأ!سد!أملطم!ر*3"!د!*إررأكبما،ِ؟خزو!!ر-!ذ

حفي!ثمححه!د!ا!أث!متمطلاْ!الإفكطءم!اا،ث!غ!ك!فز،!يهظ!*حل!أ!

!ي!*ي!ل!%1لمتي!رإئ!صلا!)12)7والوثنيةاليهوديةمصدري

ا!ل!لأليات!يإخمسلر!ثل!صحوء!ضدؤفدْؤ(ركق--.!-:و

!رلمجلا!أ!ا!اعل!بهل!ثسط!!أ!س!وكْلا!.!13!و!"لا!!طيكاي!لمحرأ

!رونالمهـيلإم!يرو،!ط!نهرا-صللنطار!نال!أوح!التيهيوالخرافات

عسربه!،نيلي!امماله!ل!ثب!كو!لعضطفماأ!فال!صي!!لبذيىنالنوعلقجبهأليؤأنفياتل

!طدلل!ا!ة--!+ْ.-!نل!!!أ!أأ!لدفبق--ممس!د!!دادرره!ا

!ما"ال!وفي!صمازوكالقها!هولر!كين!س!تىإلكنفيإ7ال!لمد،!؟!لو!ة

التجسد.عقيدة

ا!قبر2الًيق!نمهمزهاقبلالوثنيينلدىبالتجسدالقولوجودعلىوالدليل

،ب!بينهوفكزا!جمفدلىرث!!لى!ك!ف!اىلميمئالناأ!جنالقيخ!لد!م!جلهـالق!!!ل!

م!!هـعِ!-اءألفخ!حل!!اصِه؟ت"اخبمالتكا،طظلمححن!!م!ملن!صطقع!؟ععْ

زص!ب،!ص!اطس!.!حيسرا.41-صالنصرائيةهىما)1(

لمأإَلن!ءنم،لملم؟-لم..357صالعقائدفصل:)2(راجع
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-ء32-..-!ع!

ب!ز!ا!صكلولأجم!كالرّسا!اأبالن!قيىؤض!با!!"لشبه!ا؟صهمظلل!لف!!

*ل!ر*ل!ل!أرلم!ار!ع!أ!لةريد-اّهاا!م!عهأ1!ذكثمق!ؤنجودو!وكل!ولمحارر3ْء

ا؟!ىلملمم!ةحق"!هماأولأ،لمح!!!لعترسلانرل!أل!واقئالللأ!ضى%لن!نهقوطلا

كبما*أ(ءؤ

لفي!ا،!لم؟تل!ئعميلاوثع!حكص!إبضوزةتجسدقدإلها!المسيحأنالنصرانيةفي

!قيما3!أ.(لبعكثمعاء!-*َ!لع!أ-يأ

اا!تي!كلقدَُأ!ا7ع.كعاثصاختلافعلى-النصارىيعتقد

ثمينؤ!عم!برع!لمم!ضج!حمالى!أ!ق!.لهةف!ع!اوحكل!بياصأ!هل!وَو!*يا

)كما*كليمار!!يه!ي!!،ل!هةرؤ-3ي!ثم!جممل!ظظالنلا!ي!!و!اا!م!ا

ا!هذه*!حمىئاؤدالمه!!ه!،د،ك!!جمؤ!حم!لاآ!اثيهـا!فخدول

لهلي!ض*ل!فياةاع!تاله:طمضأأعصنشب!آ!اجم!!آ*!هعط!ى!ععأس!د"رو!3(خ

ه!ثنيي!إءلمجط!ء3ِ!0ف؟*ءا!ءنملىعجمالمحأ!نم!اررح!"!،!دظ!%الأل!ك!

!!*!!!د!ش!كل!9!!!يمَن!و!تالْ!!.إ!سقجهل!

وطلىلي-ألجض!االتجسدعقيدةبعدعليهابولسأدخلهاالتيالنصرانيةالعقائد

كأف02لم!هث!!)بم؟لا!همافي!وبرجم!3ح!ث!هـ*جم!وو)ع!يلتههسول

!*،!ال!ل!لل!ماكااثةيتتمملنيئلخافيا+ششلى!لْىث!!لعي!حبؤلبيل!!إي!!*!لص"ءوظا؟صول

أعزرإ!بمى-صغقيررصلاتءلمنهض.!نيهـفهـ،سكوو!سأتل!يخطيطي!!أالئفؤألئن!!ظ!

كا*-؟ذ!،ز6هـحآيهـ،!!إِأ!!رزأع!الووقى!!اوورك!33*

تحتجمورلدًاامررأةدًاْابنهالثهأرسلالزمانملءجاءلما)ولكن

يالفمئئحضثن!3وأصبح/3(،)ْ(التبني9لننالالناموستجتالذينليفتدىالناموس

لم*ن!قي!لم9!-؟لمهـصءأ!فيع!تسما!خيج1"!!شلم!!أف!هـ!لاينء1!!-كالم-!طبهـ-عص71!،03

اُ*!!طموري!إ--جم!*غاعسح!بمل!س*ع**7حاى،-عد!بخأ*لحطاْ

إعل!عيهخنبل!)جدى!ملدؤ!ضوِّل!عكرحكماكمت*ن!لهأ-ش-يت!لإ-!2ط!4!يمل!ة1ِمدوواكيعلق

591ا!*ز!؟اثكماكعلمحاة!لبو!2؟ير4!رل!يالأح!م!ليالميهلإأووو9صالمللفيدراسات)2(

/5،"3،و*!371لم-لألم!6.اصالأريبتحفة،101صشلبىالمسيحية

.4ع7يدبهةأايعهقاباتلألم!ح!3؟!لاحئهمإل!كايتقءكثللععهاينصا-9-ريأاطفلطلفميل!ثالي3كك!إقاة

!ك!ابر!لمه!فئء؟؟يب!*إكتئبمنأأمهد3ليهدهنهس،!طعيتفأ!نأح!لى!قو!عو8377)4(

9/)ت!2ز-"ثاث!ع،.4-ه4/غلاطية)5(
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1طفتي-*نجيد-126

التيالمسيحلرسالةالحقيقيالهدفنظرهفيلخطاياهموتكفيرًاللبشريةفداء

وشرحذكرمنبولسرسائلمنرسالةأيةتخلفلمالأرضإلىأجلهامنجاء

أجمعينلأجلنايذلُّهُبلابنهعلىيشفقلم)الذي:فيقولالمركزيةالحادثةهذه

)1(.لثيء(كلمعهأيضَايُهينُلاكيف

العالممنلينقذنالأجلنانفسهبذلالذيالمسيحيسوع)ربنا:يقولكما

)2(.وأبينا(اللّهإرادةحسسبالشديدالحاضر

)اَدمقصةإلىالنصارىيرددهاالتيالموروثةالبشرخطيئةقصةوترجع

وماطيباتهالهماوأحلالجنةوأسكنهماوحواءآدمخلقالنّهأدطوهىوحواء(

لاأنفأوصاهماالمعرفةشجرةوهىواحدةشجرةعنإلافيهاشيءعننهاهما

عدنجنةفيووضعهآدمالإلهالرب)وأخذ:نصهماالتوراةفيجاءيقرباها

أكلأتكلالجانةشجرجميعمنفائلًا:آدمالإلهالربوأوصىويحفظهاليعلمها

موتًامنهاتأكليوملأنكمنهاتأكلفلا)3(والشرالخيرمعرفةشجرةوأما

)4(5تموت

زوجهمنبإيعازالمحرمةالشجرةمنفأكلالحيةإغواءأمامضعفآدملكن

للعيونبهجةوأنهاللابهلجيدةالشجرةأنالمرأة)فرأت:التوراةتقولإحواء(

ايضًارجلهاوأعطت()ْوكلتثمرهامنفأخذتللنظرشهيةالشجرةوأن

منالثهفطردهماآثمينخاطئينبذلك)حواء(و)اَدم(فصار)6(فأكلمعها

.23لم8رومية(1)

.252/رومية،1.-59/تسالونيكى،55141/كونثوسوراجع3-1/4غلاطية)2(

للشجرةووصفتسميةالكريمالقرآنفيعندنايردولمكتابهمفياليهودزعمهكذا)3(

فلاالملائكةعلىذلكفيتقدمحتىكلهاالأسماءلآدموجلعزاللهتعليمينافىوادعاؤهم

أعلم.واللهوكذبهمتحريفاخهمفياليهودذكرهمايكونانيبعد

.17-215/تكوين)4(

القرآنفيعندناوالواردتسميةالكريمالقرآنفيعندنايردولمكتا.فياليهودزعمهكذا(ْ)

تحريفاضهم.اليهودذكرهمايكونأنيبعدف!منهافك!اكم!وحواآدمإلىا!ملعزو

.36/تكوين)6(
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-1127ليها9حو1!هلمعوفه1عقان!ب!لص-

عنكفارةَوصلبالمسيحجاءحتىأولادهماعلىغاضبًاوظلولعنهماالجنة

هكذا)1(.ذريتهما(إلىوأورثها)حواء(و)آدم(ارتكبهاالتيالخطيئةتلك

امتدتبلفقطوحواءآدمعلىتقتصرلمرأيهمحسبالخطيئةفتلكيزعمون

ب!نسانكأنماذلكأجل)من:بولسيقولإذكلهاالبشريةإلىالتناسلبحكم

جميعإلىالموتاجتازهكذاالموتوبالخطيئةالعالمإلىالخطيئةدخلتواحد

)2(.الجميعأخطأإذالناس

اعتمرمنكلأنناتجهلون)أم:والإيضاحالشرحمنبمزيدقائلَاويضيف

منالمسيحأقيمكماحتىللموتبالمحموديةمعهفدفنالموتهاعتمدناليسوع

صرناقدكانإدنلأنهالحياةجدةأيضًانحننسلكهكذاالأببمجدالأموات

قدالعتيقإنسانناأنهذاعالمينبقيامتهأيضَانصيرموتهيشبهمعهمتحدين

)3(.(للخطيئةأيضانستبعدنعودلاكيالخطيئةجسدليبطلصلب

الفداءعقيدةفيالواردةبولسأقوالتفسيرالنصرانيةكتابويحاول

تمإذاإلاباللّهالتمتعأوالغفرانعلىللحصولسبيللا)إنه:بقولهمالمتقدمة

كائنبواسطةهيالوسيلةوهذهمابوسيلةوقداستهعدالتهمطالبإلغاءأولًا

يكونألايجبلذلكمثلهالإنسانإلاالإنسانيساوىلاأنهوبماعناعوضًا

الناسهؤلاءلكلمعادلةقيمتهتكونأنويجبإنسانًايكونأنبلحيوانًا

غيرشخضايكونأنيجبإنسانًاكونهوجوبمعفالفاديسيفدجهم،الذين

حياةتصفحناوإذالسموهالهاحدلامكانةذأيكونأنيجبمخلوق

لأنهالمسيحسوىليسالشخصهذاأننرىالعالمفيظهرواالذينالأشخاص

)4(.(الشروطجميعفيهتوافرتالذيهو

.2136/الرسلرسانل()

.512/منرومية()

3-6.6/رومية)3(

الرسل.رسائلعننقلأ7هصالغفرالنفلسفة)4(
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!!!7َ.!-.،-!..ظ!ت
أجمن!فا3!ؤر!أ+لمحط!لا!مح!!لأا!بهعملابهش!،ير؟نفي

ومفَغإا!إ!!!د!!الكتملهووأيهديلإنالليهنمإككللدبر!ا(دفل!ؤولويماأونمك!صبغ

يحكدرر!نأئ!لعح!اأمئيف!حلىسبممحم!أع!هم*"ثه-!ثقتورلمل!،إأكا!!لصاللأي!لهمدت!اررفي

حىأ،ل!ئ!أ-+*!اىنمالسط

!مرح!مز!ظاك!نبسر(د!كاك!عي!اإا(جمؤرأكمحرفي!نش!يرآنعث!إفنماو!فنله!ثه!

أ-غمل!"ررإشاوت!ف!ظأل!ا،ثة)!كط!اث!صراؤنمأ!ضل!!صمنيألما!!ههمص

ثلأشّاستيلاتمثتتي9!ةأقفيهريب!لا)ومما:إلياسبولسالأبيقول

نعهسا!ممكمئبر!!افيمش!ربي!س!إعأط!علىط!3بؤ!صرْإنألألال!شو!!!!أْ

رهممنعوم!!مالتفنمابما!خملةتهم*حهـحرلاامملافتيبأثش!هلأآأجمةعر!روفق

غهذكت!و!أسئهمفماضاحمضئبالم!ؤ"سِبيكهائموخيافىإلئمتديهئمإغلفلاسلم!إفيهغأئنه!

متح!!وفم!!م!؟ت!هط!ضأل!ضلي!متهل!2*3ولاس!مأاْلسمألتارمّمقعأروَ

"ْثنعمهَجمهدإلىالموسوي
صلحيم!!اثي!المجمهثيالنناهـلأ9اي!ثعطدحلبعجمْصمت8اابصنكإ%أ)قئيالخ!ؤءاا
ء---.+.حا-خى.ص-:.--نر5!.كأ-!ششض:-هـ--

هَطط!سغآم!أا1!!)1أ-"غسل!ق!*اصلفأ!

لفىألآئالجي!الأربعةغم!حتىواردةتكقؤ"فا،الفبمحلمالخطلإلاوتكفرَا

ة-..!!!لىم!اثهححئاأ0012/1،أ11..-فئ،!و1،ءةيى
ةح!-مت!ثع!اا!لى!:*،7امتتوو،ورفلاككر!يرركا-9!هـصمما*-

ا-!-هـ..المعتقدة،

ول%غ*النما!أد!،اصطاطتاإس!عءفول!ل!سط!ر""،*ص!!*(يرد!له!ا!ول!ص!ررلأفى

غمادفيماصووبعذ!النصاعىو!-صبج!أللإى!؟قم!ل!إلفكرثآوربلإلئأ!هذنماءوولمبلم

أون!واي!!ي!ءقدقصصطايظحي!ا،ف!هالتي!محم!قج!!ورومانماجمكتئإح!الالورهْلأب!نالههران!
..*را-للا

ررأأمس!أمابرلس!فعنلىمفررم!عةبلملكولنهارر!صجما!نأفصلي!ذالميببمعإبقلإلدذا*!ل!!حمررلهنن

ل!ت!مص!حبأنهلضما!جيت!نمطثويعالمايشم!تهكاجمليبه!أ!صك!يداله!ر!*-!وأنها!!ه!

يخبئإعل!قبول!ليكنايتأتلاللاقراشمجعإثزجم!مغفيت!اثمهجم!تهصاليه،ك!دعهـيمبا0ت
ء.**/!لأ3،دورى3ك!يحعور.

سك!سذ،!بإ-مآءخلمح!همىء!صِ!)دعء-ا!(لما0.وقيامتهموتهسبب

نتىلاي!قالطع!لثهـتريلح67صوالصليبالإنجيلوانظر67،صالرسلرسائل)1(

!لهم!لمعلئالبىآخر،3!قساوسةعنأخرىونقول111صوالخطيئةالصلبمسألة

)7،!مْميه-!:\\!-1610ّ307-016ص

)*!ففدس!اكقظان*57!ئ!د!لرش!ى!ال!لا!االمسيحية39-28صالمسيحيسوع)2(
http://www.al-maktabeh.com



-1921لبها1!هوكولم!كلمه1بولطدعقانر-

غريبًايكنلموالتكفيرللفداءكانالمسيحصلببأنبولسقولأنوالواقع

العقديالميراثلتأثيرخاضعًاالتفسيرهذافيبولسكانبل،المجتمعذلكعن

فيشائمعةكانتالمخلصفكرةأنذلكبهالمحيطةالبيئةفيشائعًاكانالذي

بسفكأنهميعتقدونالقدماءالوثنيونكانفقد)1(،بطرسولسالوثنيةالأوساط

يخلصوالكىتألمواآلهتهمأنيعتقدونكانواكماخطاياهممنيتخلصونالدم

)المنجى(واليوثربوس)المنقذ(سوترمثلألقابوكانتخطاياهممنأتباعهم

)2(.الآلهةهذهعلىتطلق

منقذعنالحديثطرسموسفيبهالمحيطاليونانيالجوأصداءفييترددوكان

مجيءقربعنتتحدثجنسهبنيمناليهودعلومكانتكماالبشريةينتشل

فهيكلهاالمنطقةلآلهةمشتركةخاصيةهناككانتوقد)3(.ذكرناكماالمسيح

الجؤئياتفياختلفتوإنالعامةالأصولفيمتشابهةوث!نيةعقائد

أتباعهميعدهمويبعثونيموتودطالذينالزراعةاَلهةوكان)4(.والتفاصيل

فيتظاهرونعامكلبهالناسيحتفل)ساندان(كانوقدومنذرينشفعاء

السماء.إلىذلكبعديرتفعأنهويزعمونبإحراقه

موتهلتمجيدالسنويةالطقوسسوىعبادتهمظاهرمنبولسيرلمولو

(.)ْالأهميةبالغأمرًاوحدهذلكلكان

اليونانيةالدينيةالمبادئبعضأننعتقدأنحقنا)من:ديورانتوليقول

كماطرسوسوكانتبولسمسي!ضيةإلىطرسوسفيالمدرسيةالبيئةمنانتقلت

.291صالعقائدتطور1()

الحضارةقصة146،صعيسىنصرانية166،صالنصرانيةالعقيدةمشكلات:.را)2(
.264بم1

.45صراجع)3(

23.-22صالمللفيدراسات)4(

.521،301صجينيبير،المسيحية(ْ)
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1طفقود-13ْ-*نجيد
الذياللّهأنيعتقدونالخفيةالعقائدمنوغيرهااليونانيةالمدنمعظمفيكان

وصحبحقب!يماندعيإذاوأنهقبرهمنقامثمأجلهممنماتقديعبدونه

معهوأشركهمالجحيممنوأنجاهملهماستجابالصحيحةالطقوسالدعاء

أعدتالتيهي.الخفيةالغامضةالأديانوهذهالمباركةالخالدةالحياةموهبةفي

)1(.اليونانلدعوةبولسوأعدتبولسلاستقبالىاليونان

الخطاياوتكفيروالتضحيةالفداءفكرةأخذقدبولسإن:نقولهنافمن

عقولإلىالنصرانيةهذهيقربأنبولسحاولوقدالوثنيةتلكمنالبشرية

خطاياعنفداءالمصلوبصورةفيعيسىفصور،يدعوهمحينالشعوبهذه

وليمنححيًّاليبعثماتربًّاكانأتباعهعندأوزورش!كشانشأنه)2(.البشر

الخلود.الناس

اليمهدعيصألا؟فحس!،عهدالمهالمسم!سل!ْرسعسمىأنالنالىعلصلقدو
"هـا--.!!تساا-ح!"

لدىالاَلهةإلىالمقربةالقديمةالضحاياموتمثلتضحيةكانموتهإنبلفقط؟

المسيحأيفصحناحمل)ف!ن:يقولحيث)3(الأتباعخلاصأجلمنالوثنيين

)4(.ذقي(قد

غريبجوفيالدخولمعناهالنصرانيةإلىالوثنيةمنالتحوليكونلاوبهذا

الجديدةالعقيدةطقوستكونأنبولسحاولبلفجائيةلثورةممارسةأو

(.)ْالقديمةالوثنيةللعقائداسترجاعًا

للدياناتتطورإلاهيمابولسفكرةبأنالأديانتاريخأساتذةقرروقد

.166صالنصرانيةالعقيدةومشكلات11/55،2الحضارةقصة)1(

الكتابتراجمفياختلافات،461عيسىنصرانية،166صالنمرانيةالعقيدةمشكلات)2(

.691صالمقدس

.178صالعالمتاريخموجز)3(

.57/اكورنثوس)4(

.19-09صالنصرانيةالعقيدةمشكلات)"(
http://www.al-maktabeh.com
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وهىالسريةالديانا!تسمىوكانتالناسمنكثيراعتنقهاالتيالشعبية

)1(.الغربإلىالشرقمنجاءتديانات

اليونانيةالمدنمنوسواهاأنطاكيةأهلمناليهودغيروسمعفييكنلمولهذا

المنقذينباَلهتهمآمنواكماإلابهيؤمنواأنبشخصها!عيسىيعرفوالمالذين

وتطهيرًاللبشريةفداءبأنهالمسيحصلبلهمفسرأنب!عدبولسناداهمولهذا

)2(.لكم(أقولهسرذا)هو:بقولهناداهم-لخطاياهم

نسبفيماقويةبارزةقطتبدولابفكرةمتشبعًاكانذهنهأنويلز:ويؤكد

للّهقربانًايقدمالذيالضحيةالشخصفكرةوهىألاوتعليمأقوالمنلعيسى

ماأماالإنساثيةلروحجديدًاميلادًاكانعيسىبهبشرفما،الخطيئةعنكفارة

طلبًاالدماءوسفكوالمذبحالكاهنديانةالقديمةالديانةفكانبولسبهبشر

البشريةالضحيةتلكالفصحعيدحملنظرهفيعيسىكانالاَلهة،لاسترضاء

)3(.والخطيئةالدنسمنالمبرأةالمأثورة

مظهرلليهودوكانيهوديًّاكالطبولسأنننسىأنينبغيلاالمقامهذاوفى

41(.بهمالمحيطةبالبيئةتأثرًا-وثنية

إلىببولسدفعتالتيالمؤثراتحقيقةيتضحقدمنافمهماالأمركانواصًلا

أسسمنأساسًاوجعلهاالخطاياوتكفيرللفداءالصلبعقيدةتقرير

النصرانية.

:-اللهابنالمسمحان2إدعاء

.561صوالنصرانيةالإسلامبينمناظرة،91صبولسرسائلفياللاهوتىالفكر)1(

.501صالتوراةفيومحمد264،/11الحضارةوقصة،943الدياناتقصة)2(

.115صشلبىالمسيحية)3(

كانالقد:-يقولوفيه1/1264وراجع79،صالمقدسالكتابتراجمفياختلافات)4(

فيالشعوبمنوغيرهموالفينيقيينوالمؤابينالكنعانيينمعيشتركونالأقدموناليهود

علىالإمكانفيأصبحثمالغضبىالسماءلاسترضاءمحبوببطفلبلبطفلالتضحيةعادة

.بالإعدامعليهمحكوممجرمبالطفليستبدلأنالأيامتوالى
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بنوةمسألةعنشيئًايعرفلما!المسيحمععاشالذيالأولالجيلإن

هذهتثبتإليهمبالنسبةالسندصحيحةنصوصلدينافليسدلّهالمسيح

ذلكمنالعكسعلىبلذلك،حولشفويةرواياتعنهاتنقلولم،العقيدة

إأيهااليهود:منجمعأمامقولهبطرسعنالرسلأعمالصاحبروىفقد

برهنقدرجلالناصرييسوعالأقوال!:هذهاسمعواالإلسرائيليونالرجال

أمنكماوسطكمفيبيدهصنعهاوآياتوعجائببقواتاللّهقبلمنلكم

()1(.تعلمون

تنقلحمادينجعفيوالبردياتالميتالبحرلفائفمنعليهعثرماأنوكما

الخالص.بالتوحيديؤمنودنكانواأنهمالفترةهذهعن

ويعتبربعد،فيمانشاتطارئةعقيدةالمسيحببنوةالاعتقاديعتبروبذلك

رسائلهفيالمسيحعنالتعبيروردحيث.)2(العقيدةبتلكنادىمنأولبولس!

ومرجعه،الغائبضميرإلىمضافًا)ابنه(وبلفظ،مراتأربعاللّه()ابنبلفظ

)3(.مرتينالعهديةبألمعرفًا()الابنوبلفظ،مرة(11)الجلالةاسمإلى

يسوعأنهالأمواتبينمنبالقيامةاللّهابنأنه)تبين:ذلكفيأقوالهومن

)4(.ربنا(المسيح

(.)ْربنا(يسوعابنهمعالشركةإلىدعاكمفقدأميناللّه)فإن:وقوله

)1(.(الأممبينبهلأبشرفيّابنهيعلنأنه..اللّهلسرلماالكن:-وقوله

.2/22الرسلأعمال)1(

إنهيقالانيصححتىفيهمضطربةف!نهاالأناجيلفياللفظهذاورودهذاعلىيشكللا)2(

الكتابةفيالأسبقيةلهابولسرسائلأنقبلمنأثبتناكماكبيرااحتمالامجازىمعنىيحتمل

مرقص.إنجيلوهوالأناجيلاقدمقبلوالاشتهار

.0،771صالمقدسالكتابفهرس)3(

.14/رومية)4(

.1/9اكورنثوس)5(
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)بطرس(هواللّهابنالمسيحبأنقالمنأولأنمتىإنجيلمنويفهم

حيثلرسائلهوكتابتهالنصرانيةفيبولسدخولقبلالمسيححياةفيقالهاحيث

أنا؟أنىتقولونمنوأنتم-للتلاميذأي-لهم-المسيحأيقال):فيهذكر

)2(.(الحىالثهابنالمسيحأنت:وقالبطرسسمعانفأجاب

لمحيثللمسيحبطرسإجابةفيمتىإنجيلعنيختلفمرقسإنجيللكن

)أنتله:وقالأجابحيثا!سِلاللمسيحالبنوةوصفلسانهعلىيورد

()1(.المسيح

)4(.متىمنزيادةهي(الحياللّه)ابنكلمةأن(فنتون)جونأكدلذلك

الثهابنهوالمسيحبأنقالمنأولهوبولسأنالراجحالاحتماليبقىوبهذا

بولسبهكانماالرسلأعمالسفرفيالوقا(لسانعلىجاءماهذاويؤكد

(.)ْ(اللّه310،هوهذاأندالمسممالمجاصرفأزيك!،جع!قت)وللو:لهقو

كانوهلدلّهالمسيحبنوةعنبولسعباراتثلاثةفيالباحثوناختلفوقد

مجازية؟أوحقيقيةبنوةجمهايقصد

حينمابولسأنإلى(بولسرسائلفياللاهوتي)الفكرصاحبفذهب

الشرقاويد.وكذا)6(.إلهيكائنعنيتحدثكانفقدالثهابنبالمسيحسمى

بلمتجسدةألوهيةبهاقصدإنمابولسمنالواردةالأقوالهذهأنإلىذهب

المسيحوأناللّه()ابنعقلًاالمسيحبأنقولهفيالمتمثلموقفهتمامًاتوضحإنها

.191/كورنثوس2و11،13/واكورنثوس116/غلاطية)1(

.61/61متى:راجع)2(

.892/مرقس:راجع)3(

.69صالمسيحيةالعقائدمصادرفيالمسيح)4(

.902/لوقاراجع(ْ)

.431صانظر)6(
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)1(.إنسانأيعبد،صورةفيمتجسدإله

بولسلرسائلالمتصفحإنقائلًا:الفرتالغيطأبومحمدد.هذاويؤكد

منشتىمحامل،علىتحملأنيمكنغامضةلاهوتيةعباراتتحتوىيجدها

والذاالعقليةالولادةوهولاهوتيبمعنىاللّهابنالمسيحيكونأنبينها

النحوعلىالعقيدةتصويرفيبولسمقولاتمنكثيرًابولسمسيحيةاعتمدت

)2(.بعدفيمابهتشكلتالذي

لسانعلىالواردالثهابنتعبيرأنإلىجينيبيريذهبسبقمماالعكسوعلى

وهىفاحشلغوىخطأسوىيمثلالواقعفييكنلمالمسيحوصففيبولس

وهىاليونانيةبالثقافةتأثرَواالذينالنصارىسوىاستخدامهافييبدألملغة

بولس.استخدمهاالتي

تربىوقدبولسعقلعلىالمسيطرةهيوحدانيتهفياللهفكرةكانتوقد

الدهشةإلىيدعوالذيالأمرأنإلاجمهوديُّاباعتبارهالفكرةهذهعلى

.!؟الثه()ابنعيسىأن-ذلك-معبولستصوركيفهووالاستغراب

اللغةفي)خادم(كلمةتتطورأنبمكانالبساطةمنأنهجينيبريرى

النصوصفياللفظيالتطورهذامثلحدثوقد)ابن(كلمةإلىاليونانية

رسائلإلىبعضهانقلعندماالرسلأعمالكمجموعةالنصرانيةاليهودية

)3(.بولس

معناهايتطورأنيتوقعيكنولم)ابن(كلمةالمسيحعلىبولسأطلقوقد

بمعناهايذهبفلسفياطابعًابعدهمنتأخذأنأوالتاريخمدارعلىحقيقةبنوة

لاالذياللفظبهذاإلاالعلاقةهذهعنالتعبيريستطيعلاكانوربمامذهبكل

.09صالشرقاوىالمللفيدراسات:راجع)1(

،28صوالصلبالتثليثعقيدتا)2(

.136صجينيبيرالمسيحية)3(
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يكونأننظرهفييعدولاوربمابهإلانفسهتنفعللاالذيالمعنىيحتمل

يصرحالعلاقةهذهعنتعبيراتهبعضفينراهلأننانفسهترضاهلمااصطلاحًا

والمسيحفللمسيحأنتم)وأمَّا:يقولحيثعليهاللّهلهيمنةخاضعالمسيحبأن

لثه()1(.

البطريق()ابنكلاممنيبدوالذيأنإلىعثمانالمنعمعبدالدكتوروذهب

بابنوتسميتهإنسانسوىالمسيحيعرفوالموأتباعهبولسأنالنصرانيالمؤرخ

إلااللّهعنيعرفونلاوكانواالمحبةوهوالمجازىالتعبيرسوىبهايقصدلااللّه

فيمنطقهفجاءبالثالوثيؤمنمسيحيلسانعلىمذهبهمسيقوقدواحد،أنه

)2(.السياقبهذاالموحدينهؤلاءعنالتعبير

النظرقطع)معمعلقا:الفرتالغيطأبوالدكتوريقولالاتجاههذانفسوفى

داعيذلككانوربمايحتمللامااللفظتحميلفيالمبالغينالمفسرينعن

ابنبأنهالمسيحعنعبرفإذاالوجود،فيماأسمىهمالفظينمعنىبينالتقريب

مذهبهأتباعالحقيقيةالبنوةمعنىأعطاهادانحقيقيةبنوةيريدلاكانفربماالثه

)3(.المقالاتهذهعنالمستقبلعنهكشفلمامتوقعةمنهإرادةدونبعدهالاَتين

علىبولسأطلقهلماالتفسيرينهذينأحدصحةمدىعنالنظروبغض

البنوةلفظأطلقمنأولهوأنهعلىأحديختلففلادثهبنوتهمنا!لاالمسيح

عندالتعبيرهذاإليهسيؤولبمامسبقًايعلمكانسواءا!مملاعيسىعلى

الاَنعليناويبقىذلك،يتوقعيكنلمأو،باطلةعقائدمنالمستقبلفيالنصارى

العقيدةتحريفإلىببولسأدتالتيوالثقافيةالدينيةالعواملنستكشفأن

،28/وفيلبى323/اكورنثوس136صجينيبيرالمسيحيةوراجع3،23/اكورنثوس)1(

.86/اكورنثوس،51/28اكورنثوس

86.والتئليثالتوحيدبينالمسيحية)2(

.451صالمقدسالكتبمنالنصرانيةحقيقة:راجع)3(

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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قولهم.عناللّهتعالى-لهالسم!المسيحبنوةدعوىإلىدثهالتنزيهمنالنصرانية

.دينقلكماإليهأقوالهنسبةبولسيحاولوالذيالقديمالعهدإلىبالنظر

وجودمسألة)إن:يقولحيثالجديدالعهددارلصيبعضعنالشرقاوي

فقداستخدامهفرضلوحتىولكنفيهايبتلممسألةاليهوديةفيآنذاكاللقب

اللقبيرتبطأنأمااللّه(أابنعليهيطلقفالملكملكيلقببمثابةيكودط

فيولااليهوديةفيموجودغيرالمفهومفهذااللّهابنهوالمسيحيكودطبحيث

)1(.الأولم!النصرانية

نأنجدفيهابماوتأثربولسفيهاعاشالتيالهللينيةالمجتمعاتالىوبالئظر

أبناءيعتبرونالملوككانحييثَالقديمةالشرقيةالأديانفييطلقاللّه()ابنلقب

يعتبرونكانواالفواعنةالحكامإنحيثمصرفيمعروفًاكانالاعتقادهذاالثه

فقطالحكامفيينحصرلاالهللينيةفيالثه(إابنمفهوموكانالشمسإلهأبناء

)ابنيعتبرالمعج!زاتبعضأداءعلىالقدرةلديهأنبعتقدشخصأيولكن

)ابنهوفيهاالمؤسسيعتبرالتيالخفيةالأديانفيالمفهومهذاوجدوقداللّه(

)2(.اللّه(

لقبيطلقأنببولسحداالذيهوا!المسميحفيالمعانيهذهتحقيقولعل

الاعتبار.لهذاعليهاللّه()ابن

الفصلفيبالتفصيلالشرقيةالأديانفيالبنوةعقيدةوضعنتناولوسوف

)3(ءالنصرانيةتحريففيأثرهاودراسةالأديانهذهلدراسةالمعقود

.19عالمللفيدراساتراجع)1(

.3264/صالحضارةقصة،39صالمللفيدراسات:راجع)2(

.934صانظر)3(
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المسمح:-بالوهيشالقول

مجازيةبأنهاوقائلحمقيقيةبنوةبأنهاقائلبينبولسعندالبنوةلفكرةعرضنا

أيضَا:رأيانفهناكبالألوهيةللمسيحبوصفهيتعلقوفيمابولسأقوالىفي

المسيحيصفلمبولسبأنالقولإلىأصحابهذهبفقد:الأولىالرأيأما

يعدوولاالمسيحلشخصتمجيدإلاهيماعباراتمنوردماوأن،بالألوهية

ذلك.منأكثر

الأحديةوصفاتهوحدهوجلعزاللّهعنكلامهفيبولسأثبتهب!اواستدلوا

لاالقولهذاكانوإن،المسيحبألوهيةقالذلكبعديكونأنيمكنلاوأنه

سنوضح.كماالمسيحبألوهيةيقولونفهمالاَنأنفسهمالنصارىعليهيوافق

ذلك:فيبولسأقوالمنبهيستشهدونومما

غيرإلهلاوأنهالعالمفيبشيءليسالوثنأننعلمنحن)...:قوله

)1(.واحد..0(

يسوعالإنسانوهوواحدوالناساللّهبينوالوسيطواحداللّهالأن:قوله

)2(.(المسيح

وفى)3(،ذلكأنكروبرناياتأليههأرادواعندماالناسبأنكذلكواستدلوا

ميراثضمنتدخللبولسبالنسبةاللّهفكرةإن)جينيبير:شارليقولهذا

خاضععداهومالهولا-نظيرلهشريكلاواحدفاللّهاليهوديةالعقيدة

)4(.لمشيئته

فيالبالغيناللفظينبينهذامنأكثريقرببمايأتىأنبولسيستطيعولا

الأرثوذكس.طبعة3-86/اكورنثوس1()

2-!15/4.2اكورنثوس2،5/تيموثاوس)2(

.671صانظر:)3(

الرد،152صوالأديانالإسلام272،صالتوحيددعوة،135صجينيبيرالمسيحية)4(

.شدياقروميرالأبتحقيق288،صالجميل
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برالتيالوثيقةالعلاقةهيوتلكو)الثه()السيد(وهمادرجاتهأقم!السمو

)1(.الثه(ابنهوالسيد)إن:قالعندماالبشربلغةعنها

أنهإلىبالألوهيةبولسقولعدمعلىاستدلالهمفيالباحثينبعضويذهب

عنيتحدثانهووضوحبصراحةأعلنالثهأمامالمسيحوضععنتحدثحين

معيت!ساوىلاالمسيحأنشكولا)الأعلى(الثهوأنهواحدشيءعنلااثنين

)2(.الثه

عبارةوفقإثاالمسيحجعلبولسأنعلىالتقليدجرىولقدظلوا:ثم

إِلىمباركًا!!االكلعلىالكائنالجسدحسب)المسيح:تقولكث!زابهايستشهد

)3(.(آمينالأبد

ضوءعلىنظرإعادةإلىحاجةفيأصبحالمّولهذاأنيرونلكنهم

ومعتقداتمفاهيممنالترجماتبينالمقارنةغيرتفكمالمختلفةالترجمات

:تقولالمراجعةالقياسيةفالترجاتزيفها،ثبتثمعديدةقرونًاسادت

هوالذيالنهتبارك:الجسدحسبالمسيحجنسهمومنالآباءينتسب)واليهم

(.آمين.الأبدإلىشيءكلفوق

فقطبالثهخاصُّاالتبريكتجعلحيث(اليوم)انجليزيةالترجمةهذامعوتتفق

ألوهية.للمسيحتنسبولا

التراجممعتتفقسيجو(الوىترجمةأننجد:الفرنسيةللتراجموبالنسبة

إلىالحاشيةفيتشيرأنهاإلابالمسيعيتعلقانوالألوهيةالتبريكجعلفيالعربية

والألوهيةالتبريكيتعلقحيثذلكيخالفبماالفقرةتلكترجمةيمكنأنه

بالله.

.بتصرف135صجينيبيرالمسيحية)1(

1.27صوالصلبالتثليثعقيدتا،471صوالأديانالأسلام)2(

.9/5روميهَ)3(
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يختمونالمفسرينبعضأنالحاشيةفيالمسكونيةالفرنسيةالترجمةوتذكر

إشارةمعالأبدلّهبتسبيحةالثانيةالجملةليبدأالمسيحبكلمةالأولىالجملة

كماأسلوبهمعيتفقفهوبولسرسائلفيكثيرةنظائرلهالقولهذاأنإلىهامة

وليستوحدهدثهوالألوهيةالتبريكأنعلىيدلممارسائلهفيجاء

)1(.للمسيح

بولسمفهومضوءعلىمراجعةإلىحاجةقيالقولهذاأصبحوهكذا

ذكروا.مانحوعلىرسائلهفيعنهعبركمادثهبالنسبةالمسيحلوضع

المسيحووصفانزلققدكانإذابولسأنالرأيهذاأصحابويرى

فينفسهناقضقديكونبذلكأنهفالواقعغيرهفيأوالقولهذافيبالألوهية

هذاعنهيصدرأنيمكنولارسائلهفيكثيرًابهاصرحالتيالتوحيدعقيدة

اعترتهقديكونأنبدلابلوتيقظوعيحالةفيوهو-شابههوما-القول

المقدسالكتابترجمةحسبنفسهعنفيهايقولالتيكتلكغيبوبة

الهيكلفيأصليوكنتأورشليمإلىرجعتبعدمالي)وحدث:-للبروتستانت

أنا)بينما:الكاثوليكيةللمطبعةالجديدالعهدبتعبيرأوَ()2(0غيبةفيحصلتأني

()3(.الحسعنغبتأصلي

الفكرهذاحقيقةنتبينحتىتمحيصإلىيحتاجالأمرإنبلقالوا:ثم

الشمالأهلوعقائدمرةاليمينأهلعقائدبينيترددالذفيالمتقلبالعقائدي

)4(.ومراتمرات

بالألوهيةالمسيحوصفبولسبأنالقائلينرأيفهوالثافي:الرأيأما-

.941،051صوالأديانالإسلام)1(

.2/217الرسلأعمال)2(

.051صوالأديانالإسلام)3(

.481صوالأديانالإسلام)4(
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نظرهموجهةمنيعتبرلثهالمسيحبنوةإثباتفمجردللّهبنوتهأثبتأنهعلىبناء

بألوهيته.قولًا

فيأقوالهنتتبعلبولسالمسيحبألوهيةالقولنسبةصحةبمدىيتعلقوفيما

هذهجملةمنلنستخلصوالناسباللّهوعلاقتهالمسيحوصففيرسائله

ذلكعلىنصقديكنإنهذابولسإلىالقولهذانسبةصحةمدىالأقوال

صراحة.

:-التاليةالحقائقنقررالأقوالىهذهوبتتبع

كموجودينالمسيحوعناللّهعنرسائلهفييتحدثبولسأنأولًا:

كألفاظالرباسمالمسيحوعلىالجلالةلفظاسمالإلهعلىي!طلقمستقلين

إضافيًّا.تركييبًامركبةأومفردة

()1(.المسيحيسوعوالربأبينااللّهمنوسلابملكم)نعمةبولس!:يقول

ربنا()2(.يسوعابنهشركةإلىدعيتمبهالذياللّههو)أمين:ويقول

صراحةيأتيقدأقوالهبعضفيالمسيحعلىإطلاقهفيالربلفظأنثانيًا:

تخدمونالأنكم:يقولوالإكرامالاعتبارعلىدلالةالمولىأوالسيدبمعنى

(31(.المسيحالرب

الإله(1بمعنىالمسيحعلىإطلاقهفيالربلفظيكونأخرىنصوصوفي

يصفحيثلإلهإلاتكونلاوالعبادة،إليهمتوجهةالعبادةتكونحيث

الأشياء.جميعبهبأنهالمسيح

فيمتكاسلينغيرالكرامةفيبعضًابعضكم)مقدمين:بولسيقولهذاوفي

()4(.الربعابدينالاجتهاد

.17/رومية)1(

،116/أفسس1،4/غلاطية3،2الماكورنثوس،1/92اكورنثوس)2(

.352/اكورنثوس)3(

.21/22رومية()
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واحدوربلهونحنالأشياءجميعمنهالذيالأبواحدإلهلناالكن

()1(.بهونحنالأشياءجميعبهالذيالمسيحيسوع

المسيحفيحلّاللّهأنبولسيقرروالمسيحاللّهبينالصلةتحقيقفيثالثًا:

وأن)2(.(الروحفيتبررالجسدفيظهراللّهالتقوىسرهو)عظيم:بقوله

لماللّهصورةفيكانإذا)الذي:يقولحيثبالناموستجسدبكليتهاللاهوت

فيصائرعبدصورةآخذًانفسهأخلىلكنهللّه،معاملًايكونأنخلسةيحسب

موتالموتحتىوأطاعنفسهوضعكإنسانالهيئةفيوجدإذاالناسشبة

يسوعباسمتجثولكناسمكلفوقاسمَاوأعطاهأيضًااللّهرفعهلذلكالصليب

نألسانكلويعترفالأرضوتحتالأرضعلىومنالسماءفيممنركبةكل

()3(.الأباللّهلمجدالربهوالمسيحيسوع

منبالقيامةاللّهابنأنهبقوة)تبين:يقولىحيثللمسيحأبوتهإليهوينسب

ربنا()4(.المسيحيسوعأنهالأمواتبين

خليقةكلبكرالمنظورحيثالمنظورغيرللإلهالكاملةالصورةبأفهويصفة

سواءيرىلاومايرىماالأرضعلىوماالسمواتفيماالكلخلقفيهف!نه

(.)ْخلققدولهبهالكلسلاطينأمرياساتأوسياداتأوعروشًاكان

اللّهبينشركةهناكأنيرىبولسأنالنصوصجملةمنوشمتخلص

الحلولومقتف!بينهماوالبنوةالأبوةمقتف!هوفهذاالإلهيةالطبيعةفيوالمسيح

لإله.صورةالمسيحوكونالمسيحفياللّهمنوالتجسد

وظيفتهإنبلالأشياءجميعتكونوبهالعبادةلهتقدمربًّاكونهإلىبالإضافة

.8/6سنثوكورا(11

.3/61سوثالثيموا(2)

.11-2/5فيلبى(3)

145/رومية()

.116/)5(كولوسى
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:يرىبولسأنعلىيدلوهذا.عاديكائنبهايقوملاومخلصكفادي

منوالخلقبالوساطةالخالقإلهفهوالاعتباروبهذااللهابنالمسيحأنأولًا:

هووابنإله:الإثنيةيثبتأنهعلىيدلوهذاإلهيتجسدوأنهله،والعبادةأجله

أيضًا.إله

إليه.وسيطاجعلهلأنهظاهروهذاالثهدونمرتبةفيالمسيحأنثانيًا:

بأندعواهفيوخاصةمهتزةمتقلبةوعقيدةواضحتناقضعلىيدلوثمالثا:

للمسيح.البنوةدعواهمعتمافاتتناقضفهيالجسدفيظهراللّه

ذكرتالتيللمفرداتالمقدسالكتابقاموستحليلفينجدهماهووهذا

غيرالكمالاتبكلإليهفهوالثهابنأنهبما)المسيحقال:المسيحوصففي

بولس.بأقوالوشششهدونالإلهيللجوهرالتيالمحدودة

للّه()1(.معادلًايكونأنخلسةيحسبلمالثهصورةفيكان)الذي

اختلاسًا()2(.مساواتهيعتبريكنلمالثهصورةفيهوإِذا)الذي

()3(.الطبيعةفيدلهمساو)والابن:قالثم

الحياةوواهب()ْالعالموديان)4(الإيمانموضوعبأنهأحيانًايصفةوهو

.)7(لمالحقيقيلمعبودا"وأنه)6(يةلأبدا

الأقلعلىاوالمسيحبألوهيةيقولإنوبولس:نقولأنلنايصحكلهوبهذا

علىالنصوصاستقراءمناستنتاجمجردالحكمهذاإنبلإلهيةطبيعةذوأنه

2/7.)1(فيلبى

الأرثوذكس.طبعة27/فيلبى)2(

.801صالمقدسالكتابقاموسراجع)3(

.01/9،01رومية()4

.261/رومية)5(

6.23/،512/رومية)6(

342ص،النظامياللاهوتفيالمعافيهذهتؤكداخرىنصوصوانظر1،2/كورنثوس)7(

-.348
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حيثصراحةعليهالألوهيةوصفإطلاقجاءولكنذكرناهالذيالنحو

للأبد()1(.مباركًا!!االكلعلى)الكائن:يقول

فمرةا!لاالمسيحمنموقفهفيالشديدالتناقضبولسالكلامفييظهركما

الإلهوبينبينهيفصلومرةفيه،الإلهيوالتجسدبالحلوليقولومرةابنًايجعله

والمبتدعين.المفترينالكذبةحالشكلاوهذا

صحلوالنصهذاأنمعالمسيحتأليهمنبولسيبرءونالذينقولأما

الإلهتفردأثبتحيثنفسهمعمتناقضًالكانبولسمنالنحوهذاعلىمجيئه

عقائديتناقضأولهوليسهذافنقولالأخرىالنصوصفيبالألوهية

ادّعىكمابالتثليثيقوليكنلمبولسأنعلىدلالةفيهأنكمارسائلهفيلبولس

بعد.فيماذلكالنصارى

لنفسهأثبتهاالتيكتلكالغيبوبةحالةفيقالهربماالنصهذاانقولهمواما

فيهايمكنحالةليستحالكلعلىوهيمرضعنناتجةفهيصلاتهأثناء

غيبوبةبالضرورةتقتغيىلاالصلاةفيالغيبوبةلكندين،وبيانعقيدةتقرير

والكتابة.الفكروضعكيرالصلاةفوضع؟للعقيدةتقريرهأثناء

إليهاالمشارالترجماتفيالنصلهذاأخرىترجماتبوجودالاحتجاجواما

فالواقع،وحدهالنّهعلىالوصفهذاويقتصربالألوهيةالمسيحوصفمنتخلو

وجودمعسيمالاأخرىعلىترجمةتقديمفيإليهيرجعمقياسهناكليسأنه

أمبهنإذاأنهكماالأسفار.منوغيرهابولسلرسائلالترجماتمنالهائلالكم

يمكنلاالتيالعديدةالنصوصفهناكالنصوصتلكمننصفيالقولذلك

بالتعسف.إلاالترجمةفيالخطأمنفيهاادعواماادعاء

فيخصبةأرضًاالبذرةوصادفتالمسيحألوهيةبذرةبولسوضعوهكذا

.9/5رومية(!)
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النصرانيئ.سبقتالتيوالاتجاهاتبالفلسفاتمعرفةلهمالذينأولئكعقول

الاضطهاداتمنالأوائلالنصارىصادفهماالأفكارهذانموعلىوساعد

الحقيقيينالنصرانيةأتباععلىوقضتمراجعهممنكثيرًاالتهصتالتيالمدمرة

بلالمختلفةبالثقافاتتأثرتماكثرةمنطاب!عهاالنصرانيةوفقدتكادتأو

اتصلماهوالتناقضأنواعوأشدمعالمهاكلفيظاهرتناقضوفيهابالخرافات

)1(.نفسهبالمسيح

منكانماإلىأشرنافقدالبنوةأوبالألوهيةقولهفيبولسمصدروعن

هذاأشاعواأنفسهمالرومانأنالباحثينبعضوذهبفيهانشأالتيالبيئةتأثير

!!اهذابولسأنبدضهمزعمبل،بعدهومنا!لاالمسيححياةفيالقول

جهرًاالمسيحبألوهيةونادىالسانحةالفرصةهذهبولسفانتهزمتجسدًا

.العقيدةهذهيألفونالرومانأنعلىأاعتمادًخوفوبدون

يحتلونالذينالرومانجنودأشاعبرنابا:الىالمنسوبالانجيلوفي

فتنةذلكبسببفحدثتلينقذهمجاءقداللّههويسوعأنآنئذأورشليم

العالم.إلىجاءقدإللّههويسوعإن:قالفريقًالأن..كبرى

بشريشبهليسلأنهكلا:آخرونوقال!إلهابنهوبلكلاآخر:فريقوقال

ويحكي،الفتنةهذهليخمدخطيبًاعيسىووقفاللّهنبيالناصرييسوعإنبل

يانفسكتزعجلاا!لالعيسىقالواوالملكوالوألياليهوديةكاهنأنبرنابا

إلمماسنكتبلأنناأخرىمرةزمننافيتحدثلاالفتنةهذهلأناللّهقدوسيسوع

بعدفيمايدعوكأحدلاأنملكيأمربإصدارالمقدسالرومانيالشيوخمجلس

اللّه.ابنأواللّه

.471صشلبيالمسيحية)1(
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)1(.الأقباطتاريخصاحبالملكيالمرسومهذاإلىأشاروقد

التتليث:-بعقيدةصلتهومدىالقدسالرهـ-3ثيبولسهـعقيدة

فذهببولسعندالقدسالروحمفهومحولالباحئينأقوالاختلفت

كلامهفيفعلكماالقدسالروحعنوافيةعقيدةيعطلمبولسأنعلىبعضهم

جزءًاويكونرأيهفيوكبيرًاهامًّادورًايلعبالروحفإنذلكومعالمسيحعن

تعاليمه.منكبيرًا

معنيين:فيالروحكلمةاستعملبولس!أنظهروقد

فقراتفيويوجدالإنسانيةالروحأيالبشريالمعنىهو:الأولالمعنى

()2(.الأخوةأيهاروحكممعيسوعربنامن)نعمةمنها:أقوالهمنكثيرة

ذلكويظهرالناسفييؤثرطبيعيغيرقويًّاتيارًابهفيصف:الثانيالمعنىامما

ياصارخًاقلوبكمإلىابنهروحالثهأرسلاللّهأبناءأنكمبما)ثممثلعباراتفي

)3(.(لأباأبناء

)4(.نادرةفاستعمالاتهالمعنيينهذينغيرفيأما

أخرىولّارةمنفصلكجوهرعنهيتكلمتارةالروحعنيتكلمعندماوهو

وبينبينهيفصلأنالدارسعلىيصعبحتىالإنسانفيعاملًاعنهيتكلم

.الإنسانرو!

رسالتهفيذكرهاوردالتيالفقرةفيوذلكالاثنينبينيقارنفهوولذلك

روحإلاالإنسانأموريعرفالناسمِنْالأن:يقولحيثماكورنثوسأهلإلى

(.الثه()ْروحإلاأحديعرفهالااللّهأمورأيضًاهكذافيهالذيالإنسان

.07-1/96الأقباطوتال!ي!،-3969الفصولبرناباراجع)1(

.618/غلاطية)2(

.4/6غلاطية)3(

273.صالتوحيددعوة:راجع)4(

)5(/211،21.
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هذاوفيالإنسالنروحمعيسكنالذيالروحهوالوقتنفسفيولكنه

أقامفالذيفيكمساكنًاالأمواتمنيسوعأقامالذيروحكان)وإن:يقول

()1(.فيكمالساكنبروحهالماء"د"أجسادكمسيحمىالأموا!منيسوع

تمييزهيبولسذهنفيرسختالتيالحقيقةأنالرايهذاأصحابويرى

فهذهالقدسالروحأقنوميةعنأما.الإنسانروحعنوسموهالقذس،روح

يتركلمولكنهالقدسوالررحوالابنالأبذكرأنهمعبولستواجهلمالنقطة

فييعملالأبأنهوكتاباتهمنيؤخذوما،التثليثعنمحددةعقيدةكتاباتهفي

)2(.القدسوبالروحيسوعالمسيح

لاحظوقد)3(.الأبعنهتميزكيانلهبولسفكرفيالقدسوالروح

وعملالابنعملعنيتكلمعندمااللغةثفسيستخدمبولسأنالدارسودق

فيكماالمسيحفيانهيقولف!نهبالمسيحالمزمنعلاقةيذكرفعندماالقدسالروح

فالمؤمن؟القدسوالروحالمؤمنمعالحالوكذلك)4(.روميةاهلإلىرسالته

".)ْروميةفييذكركماالروحهعيعيش

نتيجةالمؤمنفييسكنالمسي!حأنأيأخرىبطريقةعنهايعبرالعلاقةوهذه

هذاف!نفيهويقومالمسيحفيالانسانيموتوعندها)6(.المسيحمعالموت

المسيحوكذلكالروحأندائمًايذكروهو)7(.الخطيئةعنموتهفيهيتبعالعمل

.811/رومية()

وما53صعزيزفهيمالقدسالروحوراجع8،11/رومية5/91،كورنثوس1-2)12

بعدها.

التوحيدودعرة157صبولسرسائلفياللاهوقررالفكر8،9/رومية4،6/غلاطية)3(

.8/412صىا

.815/و3لأ،7/8،؟روممةاإ
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-741ليها1وكوا!هلمموفه1ب!لصعقانر-

)1(.المؤمنحياةهما

الرأيهذاأصحابرأىالقدسوالروحالابنعنالمتوازيةاللغةهذهومن

فييتميزانولكنهماعملهمافييتشابهانبولسفكرفيالقدسوالروحالمسيحأن

)2(.شخصيتهما

يمكنماالقدسالروحإلىنسببولسأنأصحابهفيرى:الثانيالرأيأما

إثباتفيالمقدسالكتابقاموسإليهذهبماوهوالثهذاتإلىينسبان

وعبادتهوأعمالهوصفاتهالحيالثهأسماءإليهن!سبإذ؟القدسالروحالوهية

نأتعلمون)أما:يقولحيمشا)3(.المقامهذافيوردتلبولسبأقوالمستدلًا

أقامالذيالروحكان)وإن:وقوله)4(.(فيكميسكنالثهوروحاللّههيكل

سيحيالأمواتمنالمسيحأقامفالذيفيكمساكنًاالأمواتمنيسوع

(.()ْفيكمالساكنبروحهأيضًاالماصسةأجسادكم

النصارىقالغيرهلسانعلىوغيرها،بولسلسانعلىالأقوالهذهفمن

كانبولسأنإلىذهبواالرأيهذاأصحابإنبلالقدسالروحبالوهية

الأب:النصرانيلاهوتأوالبولسيةنصرانيتهفيالثالوثتأصيلإلىيسعى

رسالتهفيبولسأصلهماوالابنالأباقنوميأنفيرىالقدسوالروحوالابن

برباطالروحوحدانيةتحفظواأن)مجتهدين:يقولحيثأفسسأهلإلىالأولى

)6(.(السلام

منسنواتخمسبعدأيم62عامأفسسأهلإلىرسالتهبولسكتبوقد

.8/2رومية(1)

.276التوحيدودعوة،571صبولسرسائلفياللاهوتيالفكرراجع21(

.183صمقارإلياسإيمافي،414صالمقدسالكتابقاموسراجع)3(

.361/كورنثوسا)4(

.811/رومية()

.4/2أفسس)6(
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1طفقود!*نجيد-489

والإلهالأبالإلهالأولينالإلهينفيهاادعىالتيللكروميةأهلإلىرسالته

الابن.

الثالوثصورةتكونأنإلاالقريبالأمرلهذاتعليلًاندويولاقالوا:ثم

اكتشافجاءأنفكانمراحلعلىإلابولسمخيلةفيتكتمللمالمقدسالإلهي

الأقنومينعنسنواتخمسمتأخرًا(القدس)الروحالثالثالأقنوم

()1(.الأولين

اليونانفلاسفةمناستعارأنهعلىقبلمنإليهأشرناما-بعضهموزاد

وأالكلمةطريقعنبالأرضالإلهاتصالفكرةأفيلو(الفييلسوفوبخاصة

)2(.القدسالروخأوالإلهابن

اعتبارهيمكنوفيلونسيمالاالكثيرالصوابمنفيهالرأيهذاولعل

يسمتبعدفلاِبرلمصسقاباسماولي!يا!تهأثناءفيلهس:!!ا-يقاباسدلبهمحِاص!

بولسكلامفيالكثيرالفلسفيةالشواهدمننجدوأنناسيمالاالتأثرمذا

رسالتهفيبولسلسانعلىوردب!االوأيهذاأصحابويستدل)3(ءوعباراته

الروحوشركةاللّهومحبةالمسيحيسوعربناأنعمة:كورنثوسأهلإلىالثانية

()4(.جميعكممعالقدس

منعنهوردماإليهأضافالقدسالروحبألوهيةبولسقولإلىمالىومن

بالتثليث.قالبولسأدنإلىذهبوبالتاليوالألوهيةوالتجسدبالبنوةالقول

رأسهاوعلىبولسعرفهاالتيوالثقافاتالتأثيراتأنالباحثينبعضوزاد

(،الحديثة)الأفلاطونيةالمسماةالفلسفيةومدرستها(الإسكندريةالاهوتيات

234.،233صالميزانفيوالمسيحيةالإسلامراجع)1(

.07صالعالمدياناتكتابعن95،2صلشلبىالمسيحيةراجع)2(

.21،31ص+4!30(3ولكا4ثا"،"!وله،5لأاعكا!"ح؟ول"ح3()

.31/41كورئثوس2(4)
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-1941ليها1!هوكولمعوفه1بولددعقان!-

)1(.التثليثفكرةبولسعنهانقلالتيهيالثالوثيةوعقيدتها

طريقاعنبالأرضالإلهاتصالفكرة-تعبيرهمحدّعلى-بالأحرىأو

)2(.القدسالروحأوالإلهابنأوالكلمة

)3(.سنوضحكماالثالثالقرنفيظهرتالحديثةفالأفلاطونيةبعيدوهو

.الميلاديالأولالقرنمنتصفبعدتقديرأبعدعلىماتوبولس

مماوأنهالتثليثعنشيئًايعلملابولسأنأصحابهفيرى:الثانيالرأيأما

م325عامنيقيةمجمعفيقررواحينمراحلعلىبعدفيماالكنيسةآباءاستحدثه

فييذكرواولمالجوهرفيللأبمساووأنهالأبمنالمولوداللّهابنالمسيحأن

وأنهمخلوقغيرخالقالقدسالروحأنم381عامالأولالقسطنطينيةمجمع

وأنأقانيمثلاثةالقدسوالروحوالابنالأبوأن،والابنالأبطبيعةمنإله

)4(.احد،الهالثلاثةلاءهة

علىيدلفلاكورنثوسأهلإلىرسالتهفيبولسلسانعلىوردماوأما

ورسلهالمرسلبينجمعهووإنماالقدسوالروحوالمسيحاللّهبينالتساوي

(.)ْالهنديالثهرحمةالشيخيقولكماالخاصةودرجتهحقيقتهمنهمولكل

قول!علىيدلماالنصوصمنيوردلمبالتثليثقالبولسإنقالومن

هوإليهالدعوةبولسبدأماأولإنثم،التثليثبفكرةتشبعهأوبهبولس

إلىيدعووبدأذهنهفيتشربتالثالوثفكرةكانتفهلدلّهالمسيحببنوةالقول

.462صوالصلبالتثليثوعقيدتا38،العلمانيةراجع)1(

271.صالطهطاويرالإسلامالنصرانيةراجع)2(

387.صالفلسفاتفصلانظر)3(

المقدسةالكتبمنالنصرانيةحقيقة،152صحلميمصطفىوالأديانالإسلامراجع)4(

15.ص

*!ي!!هء4!أهآ،لة،،-ل!"955،صالرسلرسائل2545/الحقإظهارراجع)5(

1/97.ول+0434مه
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1طفقود--015*نجيله
تها؟ياابد

وأ؟بولسأقوالشارحيعندإلانجدهلاالثالوثمسألةفيالتفصيلإن

نقلالتيالبذوروضعبولسأنفيشكمنوما)1(.بعدفيماالنصرانيةكتاب

التيالجماهيرالتثليثفكرةووافقتالتئليث،إلىالوحدانيةمنالنصرانيةبها

الدينفيفوجدتلبدائيتهاالوثنيةومنلتعصبها،اليهوديةمننفرتقدكانت

ألفوهاالتيالسابقةمعارفهمعنبعيدغيرأصبحأنهوبخاصةلهاملجأالجديد

)2(.أجدادهمعنوورثوها

قالوسواءيقل،لمأوالقدسالروحبالوهيةقالسواءبول!سف!نوهكذا

إليهاآلتالتيالمنحرفةالنقولاتتلكيتحملف!نهيقللمأوبالتئليث

عليهااعتمدالتيوالإطلاقات،عباراتمنرسائلهفيوردبماالنصرانية

ديانةنقلفيالأسبابكبرمنسببًاوكانتالباطلةدعاويهمفيالنصارى

المسيحعنكلامهمنمف!مايدلناكماالشركإلىالتوحيدمنا!المسيح

والتناقضالتزاحممنوفكرهعقيدتهفيمامدىعلىالقدسالروحوكذلك

ومؤلفًا،المتناقضاتبينملفقًاإلايكنلمالرجلأنعلىيدلالذيوالاهتزاز

كلامهمنظاهرًاهدفًاليحقق،المجتمعاتتلكفيالمتوافرةالعقائدسائربين

وبجميعشعار،أيوتحتكان،شكلأيعلىللمسيحالناسقبولوهو

المسيح.لديانةوابطالمسخهذاوفيالممكنةالكيفيات

فذلكوتحريفهالمسيحدينتدميرذلكوراءمنالباطنهدفهبأنقلناصماذا

علىالثباتقيمةتمامًايدركيهوديأصلذابولسمثلرجلًالأنببعيدليس

للمزجمحاولةفأيالحقالدينمعتلتقيلاالوثنيةالأديانوأن،الدينيةالمبادئ

حقيقةبيانفيالنصرانيةكتابعنشلبيأحمدد.أوردهاالتيالنقولالمثالسبيلعلىانظر)1(

.641-913صالثالوث

.128صشلبيالنصرانيةراجع)2(
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-151للها1وكوا!هلمعوفهبول!1عتان!-

المعرفةفهذهالحقللدينوتبديلوتغييروتحريفانحراففذلكبينهاوالخلط

ممكنجهدبكلاليهساعيًاللتحريفقاصدًاكانالرجلأنالمؤكدمنتجعل

فسرتالسماويبالدينالجاهليةالوثنيةالشعوبوهمخصبةأرضًاوصادف

للدينالوحيدالممثلبعدصارتثمحيلتهعليهموانطلتدعوتهفيهم

النصراني.

اليها:وافعهؤالمحرفشبولسشرائعثالئا:

النصرانيس:اوبعالميىالرشال!بعمومالقولا-

وجميعالأرضأنحاءلكلعالميدينالنصرانيةأناليومالنصارىيؤمن

دعوتهمراقتصرتبذلكيقولوالموحوارييها!المسيحأنرغمالشعوب

)1(.إسرائيلبنيشعبعلى

خرافإلىإلاأرسلالمقال:انه!المسيحلسانعلىتحدثناوالأناجيل

رحدهملليهودهوجهةالمسيحرسالةأنيفيدوهذا()2(.الضالةإسرائيلبني

جئتأنيتظنواالا!:قالكمااليهودمنالضالينتقويمعلىوقاصرة

كمل()3(.بللأنقضجئتماالأنبياءأوالناموسلأنقض

لبنيوموجهةا!موسىلرسالةاستكمالهيقولهحسبفرسالته

غيرهم.دونإسرائيل

فيويعتمدبولسعلىالنصرانيةإلىالعالميةفكرةدخولتأصيلويرجع

جميعإلىالنصرانيةبتبليغأمرهانهوادعائه!المسيحرؤيةعلىهذازعمه

منإياكمنقذًا)...:المزعومةرؤياهفيلهقالانسيحأنيذكرحيثالأمم

00()4(..إليهمأرسلكأناالذينالأممومنالشعب

98.صالتثليثالىالتوحيدمنالنصرانية)1(

15.24:)2(متى

5/17.)3(متى

المسيحمنأمرإنه:يقولفتارةهذافيحتىنفسهناقضوقد18-2612/الرسلأعمال)4(

=..........المسيحابنهارسلالذياللهقبلمنإنهيقولوتارة،12لماغلاطيةرسالةانظر
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-1153ليها!كوا!هلم!وفهعقان!بول!1-

فيمختلفةقومياتتكوينمنكانماإلىالقولبعضهمفأرجعفيهأثرت

وقتهفيالوثنىالعالمفيشائعةالكمنولثفكرةكانتحيث)1(.واحدكمنبىلث

رئيشابولسّأيامقدمواالذينللرواقيينالعاليةبالمثلتأثرهافيروماوكانهـت

الإمبراطوريه-عرشأحدهماعتلىالتاليالقرنوفيالإمبراطوريةلوزراء

الكمنولث.ذلكتأسيسفحاول

كمنولثإنشاءفيالفكرةبهذهالوومانالمواطنينكأحدبولستأثروقد

اسمسوىيربطهاألايكفيشتىوطوائفواقطارَاقومياتيضمنصرافي

)2(.الرسالةعالميةإلىبدعوتهالمسيح

أكبرلكسسبالوسائلكلاسشخدامعنيتحرزلمبأنهرسائلهقييعترفوهو

للجميعنفسياستعبدتُللجميعحرًّاكنت)إذ:يقولفهوالأتباعمنعدد

0()3(.قومًا.حالكلعلىلأخلصشيءكلللكلصرتالكثيرينلأربح

وأنفسميةعواملمنفيهايتمثلماكلبولسشخصيةفيوجدناوربما

العواملهذهتلمسكانوقد.النصرانيةالرسالةبعالميةقولهلنايفسرمافكرية

الرسمالةبعالميةبولسقولأنديورانتيرىحيثالباحثيناهتمامموضع

منللبشريةفاديًاالمسيحكونوهيالنصرانيةإلىأدخلهاالتيفكرتهمعيتواءم

كلها.للبشريةرسولًاكلهاللبشريةالفادييكونأنالطبيعيفمنخطيئتها،

غيرمسيحًاوجعلهأليهودمنالمسيح(بولسعزلالقد:يقولذلكوفي

الإلهمنهيجعلأنيستطيعوبذلكلخلاصهمينتظرونهالذيالمنتظرالمسيح

اليهودخلاصأجلمنلاالعالمخلاصأجلمنصلبثمتسجدالذي

مشتركمصلحةبعضإلىأفرادهابعضتشدالدولأوالأشخاصمنجماعة:الكمنولث)1(

.891صالمورد

.451بولسيعينهماذاكتابمننقلًاوالنصرانيةالإسلامبينمناظرة)2(

.32-8/91كورنثوس)3(
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1طفق!--152*نجيلا
هناكفليسالديانةهذهفيالتحولنقطةالرسالةبعالميةالقولكانولقد

:الطهطاويعزتالمستشاريقول)1(.بهاقالمنأولهوبولسأنفيشك

لطائفةملةمجردعنالنصرانيةالديانةتحويلعنالأولالمسؤولهو)بولس

فيهليستمامًاوإضحالمسألةهذهمنبولسوموقف)2(.كبرىديانةإلىيهودية

يأفيهذاموقفهناقضأنهافيدياندارسيلدىيتضحلمحيمثتناقضأي

)3(.رسائلهمنرسالة

فرقالا:ذلكفيأقوالهومنالمهـوضوعهذاحولتتفقرسائلهجميعإنبل

فيواحدجميعًالأنكمأنثىأوذكرأوحرأوعبدأويونانييهوديبينالاَنبعد

()4(.يسوعالمسيح

أبشرأنإليكمالشوقغايةفيإأنا:يقولروهاأهلإلىرسالتهوفي

(.روماأ)ْفيالذينأنتمبينكمأيضًابالإنجيل

جميعًاتعمدناقدالواحدبالروح)فإننا:يقولالأولىكورنثوسرسالةوفي

)6(.وثنيينأوجمهودًاكناسواءواحدًاجسدًالنصير

يكسبأنوهولنفسهاختطهمبدأوفقالنصرانية!!الدعوةفيسارولذلك

وإيمانهمالجديذةللعقيدةقبولهمحقيقةعنالنظربصرفالأتباعمنعدداكبر

)7(.السابقةعقائدهمشوائبمنخاليًاإيمانَابها

التيوالتياراتالرسالةبع!ومبولسقولتعليلفيالعلماءبحثولقد

.116/غلاطيةرسالةانظر=

.292صوالمنهجوالحركةالعقيدةمعا16صشلبيالمسيحية)1(

.131صالأديانمقارنةفيالميزان)2(

.223صالأديانفيدراسات،64صالمللفيدراسات)3(

28.لم3غلاطية)4(

)5(1/51.

)6(12/13.

.45صوالملائكةالوحي)7(
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1طفقود--154*نجيد
بينالرومانيةالإمبراطوريةفيبهايتحركمجالًالدعوتهيضمنوبهذا،وحدهم

)1(.لدولتهمالخاضعةوالشعوبالرومان

إلىطريقهفكاناليهوديةعناصرهامنالنصرانيةيجردأنبولسأرادوربما

)2(.العالميةصفةلهايدعىأن(لوبون)جوستافيرىكماذلك

تلاميذسلطةمنتحررهلإظهارمحاولةأوتعبيرًامنهالقولهذايكونوقد

اليهودإلىموجهةالنصرانيةكونمنإِليهيذهبونفيمافخالفهما!لاالمسيح

يدعيكمانفسها!المسيحبتوجيهمنهكانذلكأنباعتبارلعالميتهابدعواه

إنجيلًاليسبهبشرتكمالذيالإنجيلأنالأخوةأيها)واعلموايقول!:حيث

يسوعمنبإعلانجاءنيبلتلقيتهولاإنسانمنتسلمتهأنافلابشريُّا

)4(.الشرقاويمحمدالدكتورذهبهذاص!الى()3(.المسيح

هاانحصاراليمردديانةانحساأبولسأذوهوآضاحبالههناكو

منالعداءواستمرارغيرهمبينانتشارهاعدمفيكبيراثرلذلكوكانفيهم

حتىالتقليديالإطارذلكعنالنصرانيةبالديانةالخروجفرأىلهمغيرهم

عنها.يدافعواأنيمكنوأتباعًاأنصارًالهايكسب

لمالوثنيينإلىبالديانةخرجلمابولسلأنقاصرةكانتالنظرةتلكولكن

تلقىحتىفيهاويبدليغيربدأبلوأصالتهانقاوتهاعلىيحافظأنيستطع

أسبابمنإسرائيلبنيغيرإلىبهاالخروجفصارالوثنيينلدىالقبول

..الوثنيينلدىرواجًاالديانةتجدأنبولسبهأرادالذيوالتبديلالتحريف

أعلم.واللّه

.247صوالصلبالتثليثعقيدتا1/1،265الحضارةقصة)1(

62.صالحقائقحياة)2(

.111/)3(غلاطية

أث!434!كايه"!ولهولآهحط؟لأاكلةءول"ح3طحوراجح63،46صالمللفيدراسات)4(

،!51،61.
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-1551ليهـا1!هوولم!وفه1ب!ل!عقان!-

يتجهجعلتهالتيوالفكريةالنفسيةلدوافعهالمتعددةالتفسيراتكانتو؟لا

آنفًاقررناهماهوالمقامهذافيإليهننتهيأنيهمنافالذيعالميًااتجاهًابالنصرانية

ا!المسيحلتصريحخلافَاعالميةرسالةالنصرانيةجعلمنأولكانأنهمن

وحدهم.إسرائيلبنيإلىومرسلًامبعوثًاكانأنهمننقلوهوما

:-المقدسأوالقريانالرباني2إلعشاء

أنهما!عيسىرفعبعدالأولىالجماعةعنحديثناعندذكرناأنسبق

العباراتبعضويرددونجماعةالخبزيقتسمونأحدهمدارفييجتمعونكانوا

ذلكوحتىولكنهم،معهمالأخيرا!لاعيسىعشاءمنكانلمااسترجاعًا

ولما!المسيحموتوبينالخبزكسرةبينمابصلةليربطوايكونوالمالوقت

)1(.القدسيةالشعائرمستوىبهتبلغقيمًاذاتهفيالتقليديحملوا

فهوالحاضرالوقتفيالنصارىعندومفهومهالربانيالعشاءصورةعنأما

معالخبزمنقطعةالمجتمعينهنواحدلكلفيهيقدمعاماجتماععنعبارة

منأنالنصارىمنالكاثوليكوعند،الكنيسةداخليتناولونهالخمرمنكأس

يتحوللأنهدمهوشربالمسيحلحمكلفقدالخمروشربالخبزهذاكل

لمارمزهذاأنالكاثوليكغيريرىبينما.ودمهالمسيحلحمإلىحقيقةعندهم

وإنمامحددوقتلهوليسالعشاءهذاروحيُّايحضرالمسيحأنأوبالمسيححل

)2(.العامفيعديدةمراتممارستهيرون

عدةأجلهمنوعقدوافيهاختلفوامماالربانيالعشاءمسألةكانتوقد

مجامع.

الربانيالعشاءيتموالتيالفريضةهذهمعاثيمقار()الياسويوضح

.49صالمسيحرسالةتحريفانظر:)1(

والكهنوتوالإفخارستيةالمعمودية255،صالمسيحيالايمانفيأسامميةحقائقراجع)2(

نقديةدراسةالنصرانيةالعباداتفي،244صالخلفوالإسلامالنصرانية،58-14ص

.15-51صحمايةمحمود
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أطفقودت*نجيلا561-

بالنسبة-الربانيللعشاءإنقائلَا:وقلوبهمالنصارىعقيدةفيلتأكيدها

معنى:اكثرمن-للمسيحيين

المؤمنينمنوتلاميذهوأتباعهالمسيحبينعهدالربانيالعشاء:الأولالمعئى

قامالذيالعهدمنوامتدادَاعمقًااكثروهوبالذممكتوبوعصرجيلكلفي

فقالوا:الشسبمسامعفيوقرأالعهدكتابموسىأخذعندماوشعبهالثهبين

الشعبعلىورشالدمموسىوأخذله،ونسمعنفعلالرببهتكلمما)كل

هذهجميععلىمعكمالربقطعهالذيالجديدالعهددمذاهو:وقال

الفصحلأن)2(اليهوديالفصحمحلالربانيالعشاءحلوقد11(.الأقوال!(

)إنهبولس!:يقولإذعندهمللمسيحرمزًاإلايكنلمطقوسهكلفيالقديم

بخميرةولاعتيقةبخميرةليسلنعيدإذالأجلناذبحقدالمسيحأيضًا،فصحنا

()3(.والحقالإخلاصبفطيربلوالخبثالشر

كماوالمسيحالنصارىبينالجسديةللشركةرمزالربانيالعشاء:الثانيالمعنى

الخبز؟المسيحدمشركةهيأليستنباركهاالتيالبركة)كأس:بولسيقول

0()4(..؟.المسيحجسدشركةهوأليسنكسرهالذي

حسباللقبهذاأخذوقدللنعمةشكرالربانيالعشاء:الثالثالمعنى

.4/27،8وخروفي،255،535صمقار،إلياسإيمانراجع)1(

مختمرغيروالفطيرالخبزفيهيأكلونلأنهمالفطيرعيدأيضَاوشممونهيهوديعيدهوالفصح)2(

العيدهذاوأصل.ونحوهجديأوبحملفيهيضحونحيثالضحيةعيدعندهموهو

اليهوديالفصحعيدالنصارىامشبدلوقدمصر،فرعونمنإسرائيلبنيلنجاةذكرى

الذيوالخمرالخبزوانالمذبوحفصحهمحملهوالمسيحأنيزعمونحيثالربافيبالعشاء

ماليهوديالدينيالفكرراجعا!لاالمسيحوهوعندهمالأضحيةلتلكرمزيأكلونه

.55صواطسونأندراوسللقسإيماناصولشرح،بتصرفا018-88

.57،8/اكورنثوسراجع)3(

.01/61اكورنثوسراجع)4(
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-1571ليها9!هوكولم!كلمه1بولعدعقانر-

نإ)...:بولسيقولهذاوفيوشكروأخذوباركيسوعأخذعندمازعمهم

0()1(..فكسر.وشكرخبزًاأخذفيهاأسلمالتيالليلةفييسوعالرب

فيجاءالأخيرةليلتهفيالمسيحلذكرىوإحياءتذكارالعشاء:الرابعالمعنى

لأجلكمالمكسورجسديهوهذاإ...:كورنثوسأهلإلىبولسرسالة

00()2(..لذكرىشربتمكلماهذااصنعوا...لذكرىهذااصنعوا

فقدالجديدالعهدفيجاءماإِلىالشعيرةهذهمشروعيةفيالنصارىوششند

أسسالذيهونفسهالمسيحأن(ومرقسولوقا)متىأناجيلمنكلفيورد

الفريضة.هذه

وأعطىوكسروباركالخبزيسوعأخذيأكلونهم)وفيما:متىانجيليقول

وأعطاهموشربالكأسوأخذجسديهوهذأكلواخذوا:وقالالتلاميذ

منسيفكالذيالجديدللعهدالذيدميهوهذالأنكلكممنهااشربواقائلًا:

.اصصايا...،لمعمرهكتيريناجل

وكسروباركخبزًايسوعأخذيأكلونهم)وفيما:مرقسانجيلويقول

وأعطاهموشربالكأسأخذثمجسديمنهذاكلواخذوا:وقالواعطاهم

منيسفكالذيالجديدللعهدالذيدميهولهم:وقالكلهممنهافشربوا

0()4(...كثيرينأجل

هذهخذوا:وقالوشكركأسًاتناولثم...فيه:وردفقدلوتماإنجيلأما

يأتيحتىالكرمةنتاجمناشربلاإنيلكم:أقوللأنيبينكمواقتسموها

الذيجسديهوهذاقائلًا:وأعطاهموكسروشكرخبزًاوأخذاللّهملكوت

هذهِقائلًا:العشاءبعدأيضًاالكأسوكذلكلذكريهذااصنعواعنكميبذل

.11/24اكورنثوسراجع()

.92-11/23اكورنثوسراجع)2(

26-26.28/متى)3(

.24-4/122مرقس()
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1طفقود--158*!يد
00()1(..عنكمي!سفكالذيبدميالجديدالعهدهيالكأس

السماءمنالنازلالخبزهوهذا)...يلي:مافيهجاءفقديوحناإنجيلأما

نإالسماءمننزلالذيالحيالخبزهوأنايموتولاالإنسانمنهيكللكي

أبذلهالذيجسديهوأعطىالذيوالخبزالأبدإلىيحياالخبزهذامنأحداكل

وتشربواالإنسانابنجسدتأكلوالمإنلكمأقولالحق..،.العالمحياةأجلمن

وأناأبديةحياةفلهدميويشربُجسدييأكلمنفيكمحياةلكمفليسدمه

يأكلمنحقمشربودمىحقمأكلجسديلأدأالأخير؟اليومفيأقيمه

00()2(..فيهوأنافييثبتدميويشربجسدي

فيوردعماتمامًاتختلفملاحظهوكمايوحناانجيلفيالروايةوصيغة

فيصريحفهو(المقدسللقربانالمسيح)تأسيس:مسألةأيالثلاثةالأناجيل

يوحنا.إنجيلفيوردمابخلافالثلاثةالأناجيل

وبالتاليالجديدالعهدفيكتبماأقدمكانتبولسرسائلأنعرفناوكما

بولسذكرهبمامسبوقةالربانيالعشاءشعيرةمنفيهاوردوماالأناجيلفهذه

عنها.

منعشروالحاديالعاشرالإصحاحينفيالفريضةهذهبولسقدرفقد

)كأسالعاشر:الإصحاحفييقولحيثكورنثوسأهلإلىالأولىرسالته

هوأليسنكسرهالذيالخبز؟المسيحدمشركةفيأليستنباركهاالتيالبركة

جميعًالأنناواحدجسدواحدخبزالكثيريننحنف!ننا؟المسيحجسدشركة

؟()3(.المسيحشركاءهمالذبائحيأكلونالذينأليس.الواحد.الخبزفينشترك

الربمنتسلمتالأنني:بولسيقولعثرالحاديالأصحاحوفي

فكسروشكرخبزأخذفيهاأسلمالتيالليلةفييسوعالربأنأيضًاسلمتكم

.22/1702-لوقا)1(

57.-605/)2(!وحنا

18.-5/116)3(اكورنثوس
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-1951ليهاوكوا!هلم!رفهبول!،اعقانر-

لذكريهذااصنعوالأجلكمالمكسورجسديهوهذاكلواخذوا:وقال

بدمي،الجديدالعهدهيالكأسهذهِقائلًا:تعشوابعدماأيضًاالكأسكذلك

هذهوشربتمالخبزهذاأكلتمكلماف!نكملذكريشربتمكلماهذااصنعوا

كأسشربأوالخبزهذاأكلمنيجيء..أنإلىالرببموتتخبرونالكأس

الإنسانليمتحنولكنودمهالربجسدفيمجرمًايكوناستحقاقبدونالرب

بدونويشربيأكلالذيلأنالكأسمنويشربالخبزمنيأكلوهكذانفسه

()1(.الربجسدمميزغيرلنفسهدينونةويشربيأكلاستحقاق

أكلفكرةمرةولأولإليهايدعوبدأالتينصرانيتهإلىبولسأدخلوهكذا

لمعتنقيالخلاصيجلبمقدسًاقربانًاوخمرخبزفيممثلًادمهوشربالمسيحلحم

)2(.الفكرةهذه

)إن:يقولحيث(الأسطورة)صانعكتابهفيماكويىهياميؤكدهماوهذا

كشعيرةالمقدسالقربانطقوسسنا!عيسىأنفكرة-لهذاتوكيدأول

أولأيضًافيهانجدوالتيبولسرسائلفينجده-النصرانيةالكنيسةفيدائمة

فيللخلاصقوةبوجودتقولالتيالفكرةأيالمقدَسالقربانفكرةإلىإشارة

المقدسالقربانمخترعهوبولسأنتمامًايتضحأقوالهفمن.ودمهالمسيحجسد

تأسسقدالقربانهذاإن:وضوحبكليقولفهوالجذورراسخةوسنةكفكرة

ماالربمنتسلمتالأنني:يقولإذشخصيُّاتلقاهوحيعلىبناء

()3(.سلمتكم

علىالإجماعإلىأكثريتجهالحرالنقد)إنقائلًا:جينيبيريذهبهذامثلوءالى

هذاوأكلوا)خذواالتناولعقيدةعليهاأقامالمسيحإنتقولالتيالعبارةأن

1/1.9232اكورنثوس)1(

.141-041صوالأديانالإسلامراجع)2(

.041صوالأديانالإسلامراجع)3(

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


1طفقي--016*نجيله
كلغريبةبولسعندمنتفسيرسوىليستدمي(هذاواشربواخذواجسدي

()1(.المسيحفكرعنالغرابة

قصة-القصةهذهذكراحينماومرقمسمتىإنجيل)إن:العثمانيتقيويقول

طقسًاالعملهذايجعلىا!عيسىعندمنبأمرذلكيشفعالمالربافبالعشاء

.فقلدهبولستلميذلوقاأنوبمامرةلأولبولسوضعهقدالحكئموهذادائمًا

قرأت)إذا،:أبوركتيقولبدورهمالمسيحيونالعلماءبهيعترفماوذلك

هذاعلىبالاستمرارأمرأيفيهتجدلامرقسإنجيلفيالربانيالعشاءقصة

إياهاناحلًاالآتيةالجملةيزيدهذايسوععمليذكرعندمابولسلكنالعمل

()2(.!ل!كويهذا؟إاصنعوأإليه

وتربىنشأالتيالبيئةإلىيعودفإنهالشعيرةهذهتقريرفيبولسمصدرأما

منعددبقليلالمسيحيالعصرقبلالرومانياليونانيالعالمفيشاعحيثفيها

الإلهفيالاندماجعلىتقومالتيالسريةالطقوسدياناتمثلالوثنيةالأفكار

ومنالأصارتكتنفهطقسياحتفالفيدمهوشربلحمهبأكلالزعمخلالمن

هذهبولساقتبسوقدالمعبود،بهيتمتعالذيالخلودعلىالعابديحصلثم

)3(.الأناجيلكتبةأخذوعنهرسائلهفيوسجلهابهاوتأثرالأفبهار

نأالثانيالقرنفيالنصرانيةعنالمدافعينكبارمنوهو)جوستين(نقلوقد

الشرابمنكاستقديميفرضالشعائرمننوععلىاشتملت)مثيرًا(أسرار

)4(.آنذاكالمعروفةالعباراتببعضالنطقمعبهالمؤمنينإلىخبزوقطعة

به:يشالمعمودوإستبدالالختان2إلغاء

ا!لاإبراهيمعهدمنذالسثرائعجميعفيمقررًاكانالختانأنالنصارىيذكر

.913صوتطورهانشأتهاالمسيحية،961صالعقيدةتطورراجع)1(

.168صالنصرانيةهيماراجع)2(

.041صوالأديانالإسلامراجع)3(

.99صوتطورهانشأتهاالمسيحيةراجع)4(
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-1161ليها1!هوكولم!رفه،بولطدعقان!-

فياللّهمعدخلواشعبالشرائعهذهأتباعمنالمختتنينأنعلىوعلامةكرمز

)1(.خاصةوعلاقةمقدسعهد

علىيحافظوناليهودوكان)2(ا!سمِلالموسىتجددتالختانسنةأنالتوراةوفي

)أهلعداهممنويدعون(الختان)أهلأنفسهميدعونوكانواالسنةهذه

الفرلة()3(.

أيامثمانيةتمت)ولمالوقا:يقولختنقدا!معلاعيسىأنتثبتوالأناجيل

()4(.يسوعسمىالصبيليختنوا

بلالاختتانمنموسىشريعةفيكانماأقرا!سمِلاعيسىأنالنصارىوعند

يوموهوفيهيختتنونكانواالذياليهودعندالمقدساليومنفسفيجعله

منأنهلاالختانأعطاكمموسى)أنا!سَلا:عنهالأناجيلترويهذاوفيالسبت

فىيختنالإنسانكانفإنالسبتفيالإنسانفتختنونالاَباءمنبلموسى

فيكلهالإنسانأبرأتلأنيعليأفتسخطونموسىشريعةتنتقضلئلاالسبت

(.()ْالسبت

يفهمكما-وبعدها!سلاالمسيححياةطوالالشعيرةهذهمشروعيةبقيتوقد

مختتنًانفسههووكانالنصرانيةفيبولسدخلحتى-النصارىمصادرمن

اليهودية.نشاتهباعتبار

()16.الثامناليومفيمختونالختانجهة)من:يقولهذاوفي

منيقرببعدما)أنطاكية(إلمماالثانيةالدعويةبرحلتهبولسقاموعندما

.231/24-27،،41-17/9وتكوين337صالمقدسالكتابقاموسراجع)1(

.94-21/84وخروص!-21/13للايينا)2(

337.صالمقدصالكتابقاموسر)جع)3(

.212/لوقا)4(

الأرثوذكس.طبعة.722،23/يوحنا(ْ)

.35/فيلبى61(
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فيالوثنييندخولمشكلةواجهتهالنصرانيةفيدخولهمنسنواتعشر

كانواجش!لهميهوديأصلمنكانواالذين-النصارىقبولوعدمالنصرانية

منذلكذكرناكماوالنصرانيةاليهوديةفيبهمعمولهولماخلافًامختتنينغير

أحكامأغلبوبأن،الوثنيونعنهايرضىلاالختانعمليةأنبولسفظنقبل،

فعليهتفكيرهموأساليبعاداتهممعتتفقلاالعمليةللحياةاليهوديةالشريغة

أتىإنماالمسيحأنأعلنبلتنسخأنيجبالمثريعةهذهتعاليمأنتصور

فيمجمعأقيمالغرضهذاولتحقيق)1(جديدبعهدقديمًااعهدٌليبدلخصيصًا

رآهلماطبقًاالختانمنالأمميينإعفاء-مرةلأولتقررالمجمعهذاوفيالقدس

ذلك.فيمعها!المسيحتلاميذخلافرغمبولس

ذلك:فيأقوالهومن،الختانشعيرةإلغاءذلكبعدرسائلهتضمنتوقد

العاملالإيمانبلالفرلةولاشيئًاينفعالختانلايسوعالمسيحفي)...لأنه

()2(،بالمحبة

قائلًا:الجسدختانلاوالروحالقلبختانهوالختانأنبولسأكدوقد

()3(.الختانهوبالكتابلابالروحالقلب)وختان

النّهلأن)4(؟الختاننفع)ما:فيقولالختانأهميةبولسأنكرآخرموضعوفي

(.()ْبالإيمانوالفرلةبالإيمانالختانسيبررالذيهوواحد

الإيمانعلىالختانمدارأنهوبولسيراهماأنالنصوصهذهمنويؤخذ

النصرانيةفيالداخلالشخصكونعنالنظربغضالقلبيةوالطهارةالكامل

المعانيتلكتحقيقفيالجسديةالمظاهرلهذهدخللالأنهفرلةذاأومختتنَا

.133صوتطورهانشأتهاالمسيحيةراجع)1(

ا-5.6/)2(غلاطية

92.-2/25رومية2)3(

.\لم3)4(رومية

3.03/)5(رومية

http://www.al-maktabeh.com



-1361ليهاوكوأ!هلم!كلفه1بولسعقان!-

لروحية.ا

لدخولشرطًايجعلهولمالاختتانالوثنيينعلىبولسيوجبلمولهذا

لكمأقولبولسأناها..).قائلًا:منهوحذرهمعنهنهاهمإنهبل)1(.النصرانية

كانالذيالختانبولسألغىوهكذا)2(..(.شيئًا.المسيحينفعكملااختتنتمإن

ماضمنمنفألغاها!لاموسىشريعةمنلأنهبهملتزمًاشكولاا!ممِلاالمسيح

بهقالولاا!سحِلاعيسىبهيأتلمماوهومحلهحلتالمعموديةبأنوادعىألغى

.حواريوه

التعميد:!ر

والتعميد،المعموديةمنهبدلًاوجعلدينيةشعيرةوهوالختانبولسألغى

رمزًابالماءالغسلطقسهو:المقدسالكتابقاموسيقولكماالنصارىعند

العادةهذهاليهودعرفوقدما،طائفةسلكفيوالانخراطللنقاوة

ا-ة"لأةااكل!-عه.-11511..)3(.-.-ااةا،اء-اوا-.ء4َ.ةلااكاا!-ا--ء-ا.-5

--هـ-حا-.جا-سا.لا-ا*"*هـ

نأالقديمةالمخطوطاتبعضفيوجاءالأردننهرفيالناسيعمد(المعمدان

يوحناأنروايتهااختلافمع-الأناجيلوفي)4(يوضئبليعمدكانمايوحنا

السع!لا.المسيحبتعميدقام

منقيامتهبعدوذلكبالتعميدلهمأمرها!المسيحإلىالنصارىوينسب

(.)ْزعمهمحسب-الموت

وكان)6(الخطايالغفرانالتوبةمعموديةتسمىيوحنامعموديةوكانت

إلىتشيركانتفمعموديتهم،وندمهمبخطاياهميعترفودنالمعموديةطالبوا

63.والتشريعيةالسياسيةالسلطةراجع)1(

.52/)2(غلاطية

8.الم9عد04،12/و0302/و924/)3(خرو!

16/16.مرقس28/91،)4(متى

.707صالرسائلرسائل)5(

1/4.مرقسا-36/)6(متى
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للتوبة.التابعالداخليالتطهير

كانتلىان)1(ثانيةيوحناعَمَّدهمالذينيُعِّمدونا!المسيحتلاميذوكان

بالنسبةالمعلومولكنالنصارىعندمجهولةيوحناعندالمعموديةطقسطريقة

)2(.الأردنخهربدخولهتعمدعيسىأنلهم

اكبرالجدألوكانالمعموديةحولالنصارىنظروجهاتاختلفتوقد

المعموديةأنإلىبعضهمفذهبالصغاروتعميدالتعميدكيفية:قضيتينحول

وذهبمراتثلاثبتغطيسهِأوكاملًاتغطيسًاالإنسانبتغطيسإلاتصحلا

.القدسالروحغسلإلىإشارةالماءبرشالاكتفاءإلىالاَخرالبعض

يأفقطللكبارالاعتمادوأنالأطفاللتعميدلزوملاأنهإلىبعضهموذهب

الخلاصفهملهميمكنبحيثالوشدسنوبلغواالطفولةمرحلةتعدواالذين

ماواجبةالصغارمعموديةترىالنصارىأغلبيةأنإلابالتوبةوالاعتراف

)3(.وبينهماللّهبينالميثاقعلىعلامةوذلكأطفالًاداموا

المعمدفيهايغسلعندهممقدسةفريضةالشعيرةهذهأصبحتوهكذا

ذلكويشارالقدسوالروحوالابنالأبباسمبالماءبالغسلفيهايشاربالماء

والمعمودية-زعمهمفي-المسيحيسوعبدمالخطيئةأدرانمنالنفستطهيرإلى

القدسالروحوالابنللأبوطاعتهمب!يمانهمالعلنيأعترافهمعلىتدل

جهارًابإيمانهماعترفواإذاإلايعمدواأنيجوزولاالوحيد.ومعبودهمك!لههم

)4(.الكنيسةفيالقسأمام

.النصارىعندالحاضرالوقتفيإليهآلتوماالمعموديةمفهومكانذاك

26.،1،9/1825/الرسلأعمال)1(

638.صالمقدسالكتابقاموسوانظر19،51/مرقس)2(

العباداتفي607صالرسلرسإفل638،،637صالمقدسالكتابقاموسراجع)3(

النصرانية.

.172،173صشلبيالمسيحية)4(
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لهذهآخرمفهوملبولسانفالوأضحالشعيرةهذهفيبولسدوروعن

منهمااثنتانمرات،ثلاثبولسرسائلفيالمعموديةكلمةوردتفقدالشعيرة

)1(.الكنيسةوحدةبمعنىوالثالثة،السريالدفنبمعنى

،)2(.للموتالمعموديةمعهأفدفنا:يقولالأولالمعنىوعن

المعنىوعنمعه،)3(.أيضاأقمت!التيالمعموديةفيمعهأمدفونين:وقوله

يعمدلفظةبخلافهذا،)4(ومعموديةواحدوإيمانواحدأرب:قولهالثالث

(.)ْعديدةمراتالماءفيالغطسمنهاالنصارىويفهملهااستعمالهيكثروالتي

ا!يحىمعموديةإلىكلّتلابولسعندالمعموديةفيوالأساسوالأصل

منوقيامتهوموتهالمسيحصلبعلىمداوهابلبعيدمنولاقريبمنلا

موتًاوليسللبشرفداءكانإفيالمسيحموتأنفعندهم-زعمهمفي-الموت

منالإنسانتطهيرمنهايقصدونالتيالمعموديةأنيرونفلذاالمعنىمنخاليًا

فيالداخلالإنسانفيعمدونللمسيحوقعتالتيللحالةتقمصهيذنوبه

المسيحماتكماالموتيعنيعندهموهذامراتثلاثبالماءبتغطيتهديانتهم

فهذاتغطيسهبعدأخرجفإذا(المسيحمع)بالدفنبولسعنهيعبرالذيوهو

والروحوالابنبالأبإيمانهالمعمدأعلنف!ذاالموتمنالمسيحلقيامةيرمز

وهيللمسيحتحقق!تالتيالحالةففسوإصشفادذفوبهمنتطهرفقدالقدس

ولاالخطاياتكفيروهيللمسيحتحققتالتيالحالةنفسواستفادذنوبهتكفير

أساسفالتعميديعمدلمماذنوبهوتغفرخطاياهتكفرأنعندهملإنسانيمكن

193.صحياتهبولس)1(

.64/رومية)2(

.221/كورونثوس)3(

.4/5أفسس)4(

193.صأعالهلاهوتهوحياتهبولسراجع(ْ)
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)1(.الخطايالتكفيروسبب

كانالذيالختانمحلحلتأنهابولسيرىالتيالمعموديةكانتتلك

محلهحلتبلالجديدالعهدفيمكانلهيعدلموالذيالقديمالعهدفيموجودًا

خطاياجسمبخلعبيدمصنوعغيرختافاختنتمأيضًا)وبه:فيقولالمعمودية

معهأيضًاأقمتمفيهاالتيالمعموديةفيمعهمدفونينالمسيحبختانالب!شرية

()2(.الأمواتمنأقامهالذيعملبإيمان

عمليةإجراءليسالختان)إن:الاستبدالهذافلسفةفي(باركليأوليميقول

يأاستئصالوذلككلهاحياتهوفيقلبهفيتغيرحدوثوإنماالإنسانجسدفي

بلفحسبنظريًّاليسالعملوهذاالإنسانحياةمنالثهإرادةمعيتنافىشيء

ولكنالختانعنتتحدثونأنتم:يقولكببولسكأني،بالمعموديةتمإذاواقعًا

فيالمسيحمعثانيةويقومالإنسانيموتعندماهوالوحيدالحقيقيالختان

كلهاالخاطئةطبيعتهبانتزاعولكنجسدهمنجزءبنزعليسالمعمودية

الثه()3(.وبقداسةالحياةبجدةوبالامتلاء

وجعلالخطاياتكفيرفىالصالحةالأعمالمقامتقومبولسعندوالمعمودية

بمقتف!بلنحنعملناهابرفيبأعمالالا:يقولفلهذ!)4(صالحابارُّاالإنسان

(.()ْالقدسالروحوتجديدالثانيالميلادبغسلخلصنارحمته

تبررتمبلتقدستمبلالمعمودية،أاغتسلتلكنمنكمأناسكان)وهكذا

إلهنا()6(.وبروحيسوعالربباسم

4.93-293صولاهوتهحياتهالرسولبولسراجع)1(

الأرثوذكس!.طبعةا-2االم2كولوسي)2(

.167،168صالجديدالعهدتفسير)3(

493.صلاهوتهبولس)4(

.35/تيطس)5(

.611/اكورونثوس)6(
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معالاتحادبأنهاالمسيحفيبالمعموديةبولسقولجينيبيرشارلويفسر

قولن)1:فيقولوثنيةنظروجهةمننابعةنظروجهةإلىويرجعهاالمسيح

نأيعنيوهذاالمسيحارتديتمفقدالمسيحفيعمدتمالذينأنتمأمابولس

نتجاوزقد-هذاقولناقيونحن-التعميدبواسطةالمسيحمعيتحدالمسيحي

منيجعلالتعميدبأنالقولعلىقطيجرؤلمفبولسالحرفيةالنصحدود

منأسيبيل(عبادةفيبالثورالتضحيةطقوستجعلمثلمامسيحيُّاالمسيحي

التيالنظروجهةنفسمننابعالتعميدمفهومأنإلا)أتيس(هو!!ابهاالمؤمن

يرلّديكماالمسيحالمسيحييرتديفبالتعميدبالثورالتضحيةمفهومجهانفسر

أوالنهرفيوبتغطيسهالأمواتعالمإلىرمزيًّاينزلوهوالمنجيالمقدساللباس

منالمسيحخرجكماتمامَا-ثلاثغطساتبعدخرجماف!ذاالتعميدإناءفي

مجدكماذلكلهاللهأرادإنيومًايمجدسوفبأنهأيقن-ثلاثايامبعدالقبر

)1(.المسيح

غيرفلسفةوهيللتعميدبولسفلسفةفيهيظهربيانهسبقماأنشكولا

مصدر.أيعلىمبنية

ماأولرسائلهأناعتبارعلى-بولسجاءأينمنهوالمطروحوالسؤال

أينومنلوجودها؟المثبتةالنصوصوأينالشعيرةهذهبغرضية-وكتبدون

لأهدافهااوالمثبتةلكيفيتهاالشارحةوغيرهاليدووضعالعددهذا.جاءهم

وغاياتها؟

ألبتة.ذلكمنشيءالأناجيل!يوجدلالأنهجوابًاالسؤاللهذاليس

كمبررفقطتستخدملمالمعموديةأنالسابقةالنصوصخلالمنويتضح

منبولساستحدثهلماكتبريراعتمدتإنهابلوالخطاياالذنوبمنللتحرير

.141-041صجينيبيرالمسيحية)1(
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ألغىبولسأنالقوليمكنوبالتاليشابهوماوالاتحادوالفداءكالصلبعقائد

مناستحدثهمامحلهوأحلالنصارىعندمعروفًاكانالذيبالمعنىالتعميد

التعميد.يسمىماصورةفيمصاغةعقائد

ومنللنصارىالسابقةالأمملدىموجودقديمطقسالتعميدأنوالحقيقة

)1(.القديمةالوثنيةالدياناتشعائر

:-الأطعمشوسائروالخمرالخنزيرلحمتحليلكل

التيالمأكولاتأورشليممجمعفيبتحليلهاقرارًااتخذالتيالأمورضمنمن

ذبحوماوالمنخنقةالدم:هيكمامحرمةبقيتأشياءثلاثةسوىالتوراةحرمتها

)2(أسفارهمبنصوصاليهودعندونجسًامحرمًاالخنزيرلحمكانولما،للأوثان

حلالًا.صاربأنهإيذانًاذلككانفقدهوكمامحرمًابقائهعلىالقرارينصلم

عليهاتوافقلمالمجمعهذافياتخذتالتيالقراراتأنيؤكدماذكرناوقد

أحدثهمماهوالمجمعهذاعنصدرماإننقوليجعلناماوهوالأولىالجماعة

أصولها.منيكنلممماالنصرانيةفيبولس

أكثرثقلًاعليكمنضعلاأن)ونحن:نقولالتوراةفيحرملماتحليلهوعن

والمخنوقالدموعنللأصنامذبحعماتمتنعواأنالواجبةالأشياءهذهغير

()3(.تفعلونفنعمامنهاانفسكمحفظتمإنالتيوالزنا

فيذلكجمعولقد،بالأمسحرمهماوحللذلكمنأبعدإلمماذهبلقدبل

بذاتهنجسًاشيءليسأنيسوعالربفيومتيقنعالم)إني:روميةأهلإلىقوله

)كل:تيطسإلىرسالتهفيوقالنجس()4(.هوفلهنجسًاشيئًايحسبمنإلا

قدبلطاهرشيءفليسالمؤمنينوغيرللنجسينوأماللطاهرينطاهرشيء

.125،122صالتبشيرحقيقة)11

0.35صالمقدسالكتابقاموسوانظر148/تثنية،1/17لاوين1/1،22أمثال)2(

.11/92الردم!ل4أعمال)س!(
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تحلالأشياء)كل:لسانهعلىكذلكوجاء()1(.وضميرهمأيضًاذهنهمتنجس

شيءعليّيتسلطلالكنليتحلالأشياءكلتوافقالأشياءكلليسلكنلي

أيضًا:ويقول)2(.(وتلكسيبيدهاواللّهللأطعمةوالجوفللجوفالأطعمة

بكلمةيقدسلأنهالشكرمعأخذإذاشيءيرفضولاجيدةالثهخليقةكل)إن

()3(.والصلاةالثه

:الطلاقوتحريمالتبتلتفضيل6

والتيالزواجإلىالداعيةبالنصوصحافلَانجدهالقديمالعهدإلىنظرناإذا

تلاميذهوأوصىالسن!المسيحبهاتمسكالتياليهوديةوالشريعة)4(.عليهتحض

وجههاالتيالمطالبأولإنهبلدينيًّاواجبًاالزواجفيترىمنهايغيروالابأن

لىانحتىالزواجمنأفضلالعزوبةأنالرسلمنأحديصرحولم،للإنساناللّه

يتزوص!.لم

يفضلولكنهكشريعةالزواجيقرنجدهبولسرسائلإلىجئناإذاولكننا

فحسنعنهاليكتبتمالتيالأمورجهةمن)وأما:يقولهذاوفي.التبتلعليه

لكلوليكنامرأتهواحدلكلليكنالزناولكنامرأةيمسلاانللرجل

الرجلأيضًاالمرأةوكذلك،الواجبحقهاالمرأةالرجلليوفرجلهاواحدة

علىتسلطلهليسالرجلوكذلكللرجلبلجسدهاعلىتسلطللمرأةليس

حينإلىموافقةعلىيكونأنإلاالآخرأحدكميسلبلاللمرأةبلجسده

الشيطانيجربكملالكيمعًاأيضًاتجتمعواثموالصلاةللصومتتفرغوالكي

لأنيالأمرسبيلعلىلاالإذنسبيلعلىهذاأقولولكن،نزاهتكمعدملسبب

اللّهمنالخاصةموهبتهلهواحدكللكنأنا،كماالناسجميعيكونأنأريد

1/15.)1(تيطس

،6/12.13(اكورنثوس)

.44،5/(اتيموثاوس)

.91/تكوين،218/تكوين28،،127/تكوين)4(
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1طفقي--017*جميله
لهمحسنإنهوللأراملالمتزوجينلغيرأقولولكنهكذاوالاَخرهكذاالواحد

منأصلحالتزوجلأنفليتزوجواأنفسهميضبطوالمإنولكنأناكمالبثواإذا

()1(.التحرق

اعطيولكتنيفيهنالربمنأمرعنديفليسالعذراء)أما:بولسويقول

الحاضرالضيقلسببحسنهذاأنفأظنأمينًايكونأنالربرحمهكمنرإئا

أنتالانفصالتطلبفلابامرأةمرتبطأنتهكذايكونأنل!نسانحسمنأنه

تزوجتوإد!تخطعلاتزوتج!إنلكنكامرأةتطلبفلاامرأةعنمنفصل

ف!نيأناوأماالجسد،فيضيقلهميكونهؤلاءمثلولكنتخطعلمالعذراء

كيف،للربمافييهتمالمتزوجغيرهمبلاتكونواأنفأريد...عليكمأشفق

لتكونللربمافيخهتمالمتزوجةكيرفرفاوالعذراءالمتزوجوأما،الربيرضى

رجلها...يرضىكيفللعالممافيفتهتمالمتزوجةوأماروحَاأوجسدًامقدسة

وقدإرادتهعلىسلطانلهبلاضطرارلهوليسقلبهفيراسخًاأقاممنوأما

يفعلفحسنَازوجمناذايفعلفحسنًاعذراءهيحفظأنقلبهفيهذاعلىعزم

نإولكنحيُّارجلهاداممابالناموسمرتبطةا!لرأة.أحسنيفعليزوجلاومن

أكثرولكنهافقطالربفيولكنتريدبمنتتزوجلكيحرةفهيرجلهامات

الثه()2(.روحعنديأيضًاأناأنيوأظنرأيبحسبهكذالبثتإنغبطة

أكبرنظرهفيوالزواج،الزواجتركفيصرئحاترغيبًانلحظالنصهذاوفي

وانشغالالمتزوجينحالبخلافالربإرضاءعلىالتركيزوالمفترضالهموم

الاَخر.ب!رضاءالطرفنكلا

كثيرًاالنصرانيةفي-تركهتفضيلأوالزواجبترك-التعاليمهذهأثرتوقد

.9-7/1كورنثوسا(1)

.7/52سنثواكور(2)
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-1171ليها1!هودولمعوف!ابولصعقان!-

حتىالتطرفحدإلىوصلتحتىللزواجالزاهدةالنظرةفيالكنيسةوبالغت

منالنصارىيمنعالزواجأنالمحليةالمجامعاحدقررالرابعالقرنفيإنه

)1(.الثهملكوتفيالدخول

ظهوربعدمستوىأسوأإلىوصلتحتىبعيدًاغلواذلكفيغلواثم

)2(.الزواجمنمانعًاالترهبالكاثوليكيةالشريعةجعلتحيثالرهبنة

لملكنهمتزوجًاكاننفسهبولسأنيرجحونالمؤرخينأكثرأنويلاحظ

بولسأنالجديدالعهدمفسروأكدخدمتهتعاقلالكيمعهلتتجوليأخذها

اليهودأحبارمنحبرًاأوحاخامًاكانبولسلأنمتزوجًاماوقتفيكان

ولايتزوجلاالذيالرجلوكانحتميُّاالتزامًاالزواجكاناليهودلعقائدوطبقًا

فيبولسعضويةإنثمالعالمفيالثهصورةمنيقللإنهعنهيقالينجب

)3(.اعضائهزواجيحتمالعضويةوقانونالسنهدريم

وماالأديرةوفسادوالراهباتالرهبانفسادفيكبيردورلهكانالتبتلوهذا

اللّهدينإلىيممشالاأنهشكولاالبشريةالجبلةمعيتنافىهذالأنإلاذلك

بصلة.

موسىشريعةأنالنصارىيذكرالزوجيةرباطفكأوبالطلاقيتعلقوفيما

بعضفيعنهونهت)4(قيدتهأنهاإلاقبلمنموجودًاكانلولأنهبهاذنتا!لا

(.)ْالظروف

سألوالماأَنهمالجديدالعهدنصوصوفيالأخيرةاليهودأيامفيوشاع

إلاالطلاقعنونهىوبخهمبكلامهمليجربوهالأمرهذاعنا!المسيح

.96صالشرائعفيالزواجنظام)1(

.412صالثرائعفيالزواجنظام)2(

.101صالجديدالعهدتفسير،016صالكنيسةتاريخ)3(

-241.4/تثنية41(

92.،28و-221791/تثنية)5(
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1طفقود-*نجيد172-

)1(.زعمهمحسبالزنالعلة

يردلم-إليهنسبتهصحةفرضعلى-ا!لاعيسىعنالواردالنصإنبل

إلىالدعوةيحاولكانولذاالوعظمقاممنكانصان!االتشريعسبيلعل

)2(.متىا9الإصحاحفييتضحماوهوالكئماتبأسمىالتخلق

الطلاقمنعنصوصهمنيفهمالأناجيلعلىالمتقدمةبرسائلهبولسلكن

الأمرإليهآلماأوكانمماهذاولعلزوجتهيفارقلاأنهتفهمبنصوصوأتى

الكاثوليك.عندبعدفي!ا

الرببل-أنالافأوصيهمالمتزوجودن)وأما:كورنثوسرسالةفيجاءفقد

رجلهالتصالحأومتزوجةغيرفلتلبثفارقتهوإنرجلهاالمرأةتفارقل!أن

()3(.امرأتهالرجليتركولا

العارفينأكلملأنيالأخوةأيهاتجهلون)أم:روميةلأهلرسالتهوفي

ا-شا-اأ-11ا".:ا-سًاَا"-ا".الا.81111.81..111،

اكرج!حتاسيامرا-ء!حب--ام!س!ةاعىيسو-صوسال!ا!سوسورب

منتحررتفقدالرجلماتإذاولكنالحيبالرجلبالناموسمرتبطةهي

ولكنآخرلرجلصارتإنزانيةتدعىحيًّاالرجلداممافإذاالرجلناموس

لرجلصارتإنزانيةليستإنهاحتىالناموسمنحرةفهيالرجلماتإن

آخر()4(.

عظممهماسببلأيالزواجفصمباتًّاتحريمٌاالكاثوليكحرمهذاعلىفبناء

بينالجسمانيالانفصالالزناحالفييبيحونهماوكلالزناحالفيحتىشأنه

علىلأحدهمايعقدفلاشرعًابينهماقائمةالزوجيةاعتبارمعالزوجينشخص

صالمقدسالكتابقاموسوانظر،1618/لوقا،01/11مرقس9،لما531،9/متى)1(

.577

.3-.91/16متى21(

.ا-ا701/اكورنثوس)3(

-71.3/رومية)4(
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-!73ليها1وكوا!هلمعكلفه1بولسعقان!-

علىالزواجتحريممعالزناحالةفيالطلاقفأباحواالأرثوذكسأماآخر.

)1(.ذلكبعدالمطلقةأوالمطلق

بينكانلأنالتحريفيقصدكانبولسأنلنايتضحالفصلهذاختاموفي

بهاويُفعلالمسيحيةلتحريفقصدعنفقدالذيالمسيحإنجيلذكرناكمايديه

بولسدفعواالذينهمفاليهود،بالقوةيفعلهأنبولسيستطعلمماوبأتباعها

بالأفكارمليئةاليهوديةعنمنفصلةجديدةديانةويجعلهاالمسيحيةمعالمليغير

إطلاعوعدموالتكتموالنفاقالخداعدائمًااليهودأسلوبهوفهذا..الوثنية

بناللّهعبدموقفوبينبولسموقفبينقارنّاولوالأمورحقائقعلىغرِهم

الفاسدةالمبادئمنونشرالثوراتوأشعلبالإسلامتظاهرالذياليهوديسبأ

بينهماالفرقولكن،يهوديتهعلىظللومنهقليلجزءعملعنيعجزكانما

ذلكبولسأفكارنمتكماوتنموتعيشأنتستطعلمسبأبناللّهعبدأفكارأن

عيسىإنجيلأما،للإسلامحارسخيروهوومكتوبًامحفوظًاكانالقرآنلأن

هذهمنيحميهاعمادللمسيحيةيكنفلم،الأحداثطياتبينفضاع

فخرتالخارجمنوأعداءالداخلمنأعداءبهاأنزلهاالتيالعنيفةالصدمات

مدىأيضًايتضحكما.بولسمسيحيةأنقاضهاعلىوقامتعيسىمسيحية

فيبولسإليهانتهىوماالستلاعيسىإليهدعامابينوالتضاربالاختلاف

ليستالمعاصرةالنصرانيةللديانةالأساسيةوالأحكامالمعتقداتوأندعوته

ذكرنا.مالكلالمؤسسفهوبولسوضعهاوإنماالسنِلاالمسيحتعاليممن

الذيوهوالآنحتىالمتبعةوتقاليدهاالكنيسةشرائعترجعهذابولس!!الى

الروحيةوالأغانيوالأناشيدوالترانيمالتراتيلاستخدامإلىالكنيسةدعا

)1(.ومراسيموطقوسومعتقداتتصوراتمنذلكإلىوما)2(والمزامير

802.عالزواج(نظام)

5/91.أفسس)2(
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1طفقي-*نجيل-174

)وإنه)فورد(:الشمامسةرئيسقولالمسيحيةينابيعصاحبوينقل

بأساطيرخبير(الرسول)بولسطرسوسمنليهودييسمحواأنليدهشني

بمدرسنةتدرسكانتالتيأفلاطودأوفلسفةالأولينوالروماناليونان

لمأنهمعبهوشوههالسلسعيسىدينجهاصيغالتيالفلسفةتلكالإسكندرية

ألدمنكانالذيالرجلذلك،تعاليمهولاعيسىشخصيةمعرفةلهتسبق

الحدهذاإلىالنصرانيةعلىبالتسيطرلهيسمحواأنيدهشنيالمسيحأعداء

عقب()2(.علىرأسًاوقلبهاوخواصهامعالمهاغايرحتىوالمدى

ليتظاهردفعتهالتيهيللنصرانيةبولسعداوةأنالباحثينمنكثيرويرى

الداخلمنالتهديمسلاخجديدبسلاخحربهافيليستمرفيهابالدخول

ومسخها.مظاهرهاوطمسمعالمهاب!فساد

منالنوعهذامنكثيرونالإسلاموفيالأديانتاريخفيكثيرهذاومثل

ضدالثورةفآشعلبالإسلامتظاهرالذياليهوديسبآ(بنالثهأعبدأشهرهم

يعلنظللومنهاشيءعمليستطعلمالتيالفاسدةالمبادئونشرض!عثمان

كماالإسلامدينتطمسأنتستطعلمسبأبناللّهعبدأفكارولكنيهوديته

ورجالهبكتابهمستقرالإسلاملأنا!لاالمسيحدينبولسأفكارطمست

بحفظه،متكفلذلكفوقوجلعزواللّهودولته

عمادلديانتهيكنولمالأحداثطياتبينفضاعالسنَلاعيسىإنجيلأما

منوأعداءالداخلمنأعداءبهاأنزلهاالتيالعنيفةالصدماتهذهمنيحميها

بولس.نصرانيةأودعوةأنقاضهاعلىوقامتا!عيسىدعوةفخبتالخارج

النابعةوثقافتهالطرسوسيةنشأتهبحكمبولسأنسبقممانستنتجوهكذا

طبيعةحولالمذهبمنرصيدعلىاعتمادهِعلىعلاوة-اليونانيالفكرمن

.271صشلبيالمسيحية،101صمزروعةالنصرانيةفيدراساتراجع)1(

.95صالمسميحيةينابيعراجع)2(
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-1751للطكوا!ه9لمعوفه1ي!لسعقانر-

وقدرتهوذكائهومهارتهوالموتالخطيئةبينوالعلاقةالإثموفكرةالإنسان

التيالنصرانيةالديانةجمهدمأناستطاع-والمحاورةالجدلأسلوبفيالبارعة

جسامًا:أحداثًافيهاأحدثحيثا!المسيحبهاجاء

النصرانيةخرج!التيالبذورووضعوألوهيتهدلهالمسيحببنوةنادىأنه-

تثليث.ديانةوأصبحتتوحيدديانةكونهامن

خاصةديانةمنالنصرانيةالديانةونقلالخطايالتكفيرالفداءقصةاخترع-

عالمية.ديانةإلىإسرائيلببني

لحماكلوتحريمكالختانا!المسيحبهاجاءالتيالسماويةالتعاليمألغى-

الخنزير.

اليهودية.عنالنصرانيةفصلحتىالتوراةبشريعةالعملألغى-

لهتديننصرانيةأقامبلالنصرانيةالديانةفيخطيرًادورًالعبنجدهوهكذا

بولسأنالقولطإلىذهبهناومنا!مريمابنعيسىللمسيحتدينمماكثر

)1(.النصرانيةالديانةمؤمس!هورسولالمدعو

الديانةمؤسسأنيرونالباحثينمنعددًا)إن(:هارتأمايكليقول

المسيحيكونأنشيءفيالمنطقمنوليسالمسيحوليسبولسهوالنصرانية

تعاليممعيتنافىأضافوهممافكثيروأتباعهبولساضافهعمامسئولًانفسه

()2(.نفسهالمسيح

صاحببولسأنأسعيد،:أحبيبالنصرانيالكاتببهاعترفماوهو

الردفيوالجماعةالسنةأهلمنهج،111صشلبي-النصرانية:ذلكفيالعلماءأقوالىراجع)1(

دينفيبماوالإعلام493،593صالمحسنعبدمحمدبنالراضىعبد،النصارىعلى

عزامفايزتحقيق-للقرطبيالاسلامدينمحاسنوإظهاروالأوهامالفسادمنالنصارى

.5/2984دكتوراههـرسالة5041

.25صمائةالخالدون)2(
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،)1(الأولىالنصرانيةاركانوضعفيالكبيرالفضلى

***

.1/45المسيحيةتارلخراجع)1(

1طفقود-*نجيك

http://www.al-maktabeh.com



أيبم

"(

إرلم!اأإإر!لمأا(1ه!

ااإإ!إلمأأاإاأبااأر%ن!أإِإ!اإإأاإأإأأإاإِأإِاأأأإإلم%إإإِإ "+ا!أ،أب!

.،اب!أب!

!ؤ
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دمالهكموإلهيوأبيكمأبيإلىأصعدإنيلهموقوليإخوتيإلىاذهبيأولكن

(02:17)يوحنا

وحدكالحقيقيالإلهأنتيعرفوكأنالأبديةالحيوةهيأوهذه

؟!ثمير3(:71يوحنا)لأث!!ث

أرسلته،الذيالمسيحوشموع،!
أ2
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الرابحالفصل

النصرانينعرافالادبموالكنيسلأالديئرجالأثر

الانحرافإقرارفيورجالهاالكنيسةاثرعننتحدثانقبل:الكنيسةنشأة

علىوتعميمهشيوعهعلىوالمساعدةالنصرانيةفيالتوحيدعلىطرأالذي

مننعرفالكنيسةنشأةعنموجزةلمحةنعطيأنرأينامكانكلفيالنصارى

وأشاءمايئبتألطحقهمنأصبحالذيالكنسيالنظامهذانشأمتىخلالها

أسسفيوالتدخلوصياغتهاالعقائدإقرارحقهمنوأصبحشاءماينفي

وأركانها.العقيدة

أحدًانجدلمف!نناالموضوعهذاعنتحدش!التيللمراجعمراجعتناولدى

النصوصأنكماا!المسيحزمنعرفالكنيسةنظامبأنقالالنصارىمن

واحدةمناسبةفيإلاالكنيسةعلىيدلتعبيرًاالمسيحإلىقطتنسبلمالإنجيلية

()1(.كنيستيأبنيالصخرةهذهوعلىبطرس)أنت:متىإنجيلفيوردت

علىبهيستشهدونالذيالنصلهذاالنصارىالدينرجالاستغلالومع

ذاته-بحدالنصهذاأنإلابذلكأمرأنهأوكنيسةبناءالمسيحنيةفيكانأنه

التيالثقةإلىيشيروإنماالمعروفبمعناهاالكنيسةعلىيدللا-صحإذا

بينوتنتصرستقومدعوتهأنإلىويشير)بطرس(لتلميذها!المسيحاعطاها

نأأرادفهو)بطرس(تلميذهأمثالالمخلصينبهاالمؤمنينكتافعلىالناس

والصمود.الثباتعنكنايةالصخرةلقبفأعطاه()بطرستلميذهيمتدح

بحيثواليسرالبساطةمنوهيإسرائيللبنيخاصةا!سنيالمسيحدعوةإن

هذاصهالىالكثيرةالمناصبوهذهنشهدهالذيالكنسيالتنظيمهذاالىتحتاجلا

منذلكوغيروالشمامسةوالبطاركةوالأساقفةوالمطارنةالكرادلةمنالجهاز

بها.سمعولاالمسيحعرفهاماألقاب

16/18.)1(متى
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1طفقود--018*نجيله
)إذابير":"جينيالأستاذيقول،الأحوالتتغيرالرابعالقرنبدايةومع

صورمنصورةنجدأنعلينايتعذرفإنهُالرابعالقرنمقتبلفيالمسيحيةتأملنا

باقيوبينبينهميفرقلااليهودمنمحدودةجماعةمنفبدلًاالحواريينمجتمع

يدخلالنطاقواسعدينيًّامجتمعًانجدذلكمنبدلًا..خاصأملسوىأمتهم

الكافيةالقدرةنفسهفييرىمنكل-معينةلطبقةأولجثستمييزدون-فيه

"كنيسةأيالمختارةالأمةهووأنهمتكاملةوحدةيشكلأنهتمامًايدركمجتمعًا

"(.المسيح

نمتوكيفالكنيسةفكرةتطورعنإلينايتحدثبير!داجينيوالأستاذ

فهوالرابعالقرنبدايةفيواضحةتجلتحتىالثانيالقرنبدايةمعالفكرةهذه

:فيقولالحقيقةهذهويؤكديردها(ولمالكئيسةينشئلمالمسيح)إن:يقول

كانعيسىإن..باحثأيلدىثبوتًاالمحققةالأمورأكثرالقضيةهذه)ولعل

كلمنطقهِمنينفيأنالأملهذاشأنومنالوشيكاللّهمملكةحلوليترقب

(.لأتباعهالدنيويبالتنظيمتتعلقفكرة

الكنيسة،مؤسسةبإنشاءتفكيرأيدونالممخلاالمسيحعهديمفيىوهكذا

لمكذلكفهمطريقهعنحادواالذينحوارييهعهدفيكذلكالحالكانولقد

صرحالمسيحبأنقلنا)وإذابير":داجينيالأستاذيقولقط،كنيسةينشئوا

فيهشكلافممااليومحتىجدلمحلوهذامابسلطةعشرالاثنىللحواريين

بالتوبةالتبشيرفيسلطانمنهوأوتيمابعضمنحهميتعدلمالأمرأن

ذلك،إلىحاجةفييكنلمحيثقساوسةمنهميصنعولماللّهمملكةوبحلول

إنشاءفيفكرواأنهمنجدلاالحواريينأعمالندرسعندمافإنناحالأيوعلى

(.كنيسة

للمسيحيةأريدعندماإلاتنشألمالكنيسةلإنشاءالحاجةذلك%نإلىأضف
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)يمكنبيرلما:جيني9الأستاذيقولوكما،الرومانياليونانيالعالمإلىتنتقلأن

ربوعإلىفلسطينمنالمسيحيالأملانتقالعننشأتالكنيسةفكرةبأنالقول

أ.العالميةإلىالأملهذاتطورعنشئناإذاوأيضًا،اليونانيالعالم

بولس،هوالمسيحيةبعالميةونادىالأملهذاقوىالذيأنعرفناوقد

وقفناإذاأنناأيضًاأونعتقدالثانيالقرنفيونجحتنمتهذهبولمسوفكرة

الخاصةبولسفكرهّأننجدسوفالمسيحيةلنتأملالثانيالقردنأعتابعلى

ا)1(.الثبوتتمامثبتتقدالثهفيجميعًاالمسيحيينبوحدة

رجلوسلطةالكنيسمةنظامأنإلىالباحثونأويشيرالفكرةبدأتهكذا

كلهاللكنائسرئيسًاروماباباعدحيثالرابعالقرنفيواضحًابدأقدالدين

،)3(.الغربفيالإمبراطوريةتدهورمعضخمنفوذللبابواتأصبحوقد

ولقدروما،فيبطرس!كنيسةهىكنيسةأقدمأنألىالمؤرخونويشير

المعروفةالثلاثالفرقمنفرقةولكلالنصارىلافتراقتبعًاالكنائسافترقت

العالم.أقطارمنكثيرفيالمنتشرةللكنائسأمًّاتعتبركنيسةاليوم

الطويلالتاريخذاتوهيالعالمكنائسكبرىهيالكاثوليكية)والكنيسة

محاكملواءوحاملةالصليبيةالحروبلواءحملتالتيوهيوالسياسةالدينفي

(.التفتيش

أصماس!افيالكنيسةأدطخلالهامنأثبتناالكنيسةنشأةعنسريعةلمحةهذه

بالنصرانيةالانحرافرايةبرفعتقومأنغرابةفلاوبالتاليالمسيحيةعلىطارئة

العصور.كلفيتوحيدهاعن

نألنألابدالانحراففيورجالهاالكنيسةأثرعننتحدثحينماونحن

.131صبيرجينيشارلالمسيحية)1(

.852صالجنديأنورالقديمةوالفلسفاتالإسلام)2(
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رجالوهمالنصارىالدينرجالعقدهاالتيالمجامحتلكعننتحدث

منأساسيمصدرفهيالمجامعهذهعنصدركلهالانحرافلأنالكنيسة

التوحيد.عنالنصرانيةانحرافمصادر

المجامع:

مجمعكلأن:هيالمجامعهذهحولعنهاالحديثنودالتيالأولىوالقضية

فيهاواحتدمالجدلفيهاكثرقضيةمناقشةأومشكلةلمعالجةإلاعقدمامنها

اللحظةومنأنفسهمالكنيسةرجالبينالطويلالخلافعنهاونشأالصراع

علىالموحدةالأصليهّعقيدتهاعنبالانحرافالمسيحيةفيهاابتدأتالتيالأولى

)بوِلس(.أمثالبالمسيحيةتلبسواالذينالدينرجالبعضيد

العقيدةأركانأهمحولالجدلواحتدمالخلافبدأاللحظةتلكمن

النصارىمنالأولالجيلكانوبينماوالتوحيد،الألوهيةركنوهوالنصرانية

احتكتبعدهمنأجيالتوالتتعالىدلُّهالخالصالتوحيدغيريعرفلا

الفلسفيةالنظرياتتلكوأصبحتالرومانيةوبالوثنيةالإغريقيةبالفلسفة

علىجميعًاالناسيتفقلاأنالطبيعيومنالمسيحياللاهوتقواعدتشكل

الباطلسبللأنيختلفواانلهملابدالباطلعلىالمتفقونوحتى..الباطل

متشعبة:

سَيِلِه!عَنيكخفَنَفَرقاَلشُبُلَتَنيعُو(وَلَا،تيعُوُةمُ!تَقِيفا!زَطَىخَذَا)وَأنَ

.،53:1الأنعامأ

تأليهفكرةالنصارىعندوطرحتالألوهيةقضيةحولالاَراءوتعددت

النصارىبينالطويلالداميالصراعحولهانشأالتيالفكرةتلكا!المسيح

لها.ومعارضللفكرةمؤيدبينالنصارىوانقسم

الجيلفيالنصرانيةالكنائس)كانتإ:وجديفريد"محمدالأستاذيقول
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ينكرها()1(.والآخرالمسيحبألوهيةيقرأحدهمابينمتوزعةالرابع

لنونحنمتعددةفرقًايحتويكانالحزبينهذينمنحزبكلأنشكولا

ولكنناالمسيحالسيدطبيعةحولظهرتالتيوالأراءالفرقاستقصاءنحاول

النصرانيةتاريخفيالكبيرالأئرذاتبالأحرىأوالفرقتلكاهمعننتحدث

والتأليه،الانحرافموجةعارضتالتيالموحدةالفرقعلىالأضواءوسنسلط

وبذلكلهمالمعارضينالكنيسةرجالموقفسنرىعنهاحديثناخلالومن

.الانحرافاقرارفيدورهملنايظهر

الآريوسيس:الحرحشا-

يعتبرهاالتيالاَريوسيينفرقةالمسيحتأليهعارضتالتيالفرقوأبرز

تاريخفيحركةأخطرحركتهاويعتبرونالنصرانيةعنخارجةفرقةالنصارى

)2(.بالهرطقةويصفونهاالكنيسة

قيامالإسكندريةشهدتقسطنطينحكم)أثناء":ديورانت)وليقول

أسقفهإلىتقدممصريُّاقسًّاأنذلكالكنيسةتاريخفيإلحاديةحركةأخطر

()3(.المسيحطبيعةعنغريبةبآراءم318عامحوالي

ونسيروأفكارهنشأتهعلىلنتعرف)4(أآريوسإمعقليلًاسنقفهناونحن

خلالمنوسنرىلأجلهإِلاعقدماباعتبارهم325سنةنيقيةمجمعإلىمعه

بسلطتهمالحركةهذهعلىالمنحرفونالدينرجالقف!كيفهذهرحلتنا

الانحرافلإقرارفعليُّاتدخلتالتيالإمبراطورسلطةتعاونهمالدينية

.51/532وجديفريدمحمدالعشرينالقرنمعارفدائرة11(

الكاثوليكيةالكنيسةتطلقهاالكفربمعنى4*ء()حمنيونانيةكلمةالأرطقة:أوالهرطقة)2(

مخالفيها.كلعلى

1/1.293ديورانتولالحضارةقصة)3(

بالإسكندريةاللاهوتيةالمدرسةشبابهفيودخلم027سنةالقيروانليبيافيولد:أريوس)4(

ذكياوكانرواعظَاقشاثمم703سنةشماسَاالاسكندريةبطريركبطرسالبابارشحهثم

فصيحَا.

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


-1طفقود*نجيل-184

وأقرتالكاثوليكيةالكنيسةانتصرتوبذلكالآريوسيةالحركةعلىوالقضاء

وماكتبهموأحرقتالموحدينعلىفقضتالنصارىعلىفرضالذيالتئليث

اختلافعلىالنصارىبهايؤمنالتيالتئليثعقيدهّسوىللأجيالبقى

فرقهم.

الزندقةعنحديثهاعندإآريوس"عنتتحدثكلهاالمسيحيةوالمراجع

عليهاحكمقدآراءهبينالتيورسائلهكتبهف!نلذلكالمسيحيةفيوالإلحاد

التيالكتبفيوآرائهأخبارهعندوّنماولولاشيءمنهايصلنافلمبالإعدام

شيئًا.عنهعرفنالماعليهردت

صفاته:

يقولشخصيتهعلىخلالهامنلنتعرفآريوسصفاتنتتبعأنونحاول

الوعظيجيدمتقشفًازاهدًاعالمَايظهرفيماآريوس)وكان:لمارستمأسد"الدكتور

رجالمنكبيرعددإليهوانضمالمؤمنينمنعددحولهفالتفوالإرشاد

1(.)لماإليهالإصغاءفاَثرواللنفوسغذاءوعظهفيوجدواالذين"الإكليروس"

مؤرخهوبلمسيحيوهو"رستم"أسدالدكتورالمؤرخبهوصفهماهذا

أنطاكية.كنيسة

القامةطويلآريوس)كان:فيقولكريمًاوصفًاكاثوليكيمؤرخويصفه

منبأنهمعروفًاوكانالعيشخشونةآثارفيهتبدومظهروذاالجسمنحيل

أ)2(.المؤيدينمنالدينرجالبينلهوكانال!زهاد

اللاهوتدروسخالصةمسيحيةبيئةفينشألما"آريوسفإنذلكعلىوبناء

والزهدبالتقوىوعرفالدينيةبالمسائلواهتمشبابهريعانمنذالإسكندريةفي

كانبأنهووصفوواعظًاقسًاثمشماسًاالإسكندريةبطريركفعينهوالتقشف

.1391/رستمأسدد.العظمىأنطاكيةاللهمدينةكنيسة)1(

1/1.293ديورانتولالحضارةقصة)2(
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قدرةمنأوقِوبماالحكيمبأسلوبهواستطاعوالإرشادالوعظيجيدفصيحًاذكيًّا

الدينرجالمنمعظمهمالمؤيدينمنكثيرًالفكرتهيستميلأنوعظية

كتاببهايصفهالتيالأوصافهذهخلالمنلنلمسوإنا،عليهالمطلعين

آرائه.فيوالمنطقالقوةلهمناوئونمسيحيون

منوكانودرسهاالكنيسهّقيالمسألةعاشمطلعدينرجلأولًا:لنهو

بزهدهعرفكماالموجودةالدينيةالكتبجميععلىالإطلاعلهميجوزالذين

ذلكإلىأضفوغيرهابالزندقةاتهامهوعدمإخلاصهإلىيشيروهذاوتقواه

الإمبراطوروأمامالمنحرفينالدينرجالأمامالطويلوصبرهصمودهكله

يدلإنماالضغوطلكلومواجهتهالصأهدةوقفتهإِن.وعظمتهبجبروتهنفسه

ولاقوأمعهوصبرو!أتباعهكثرفقدولذلكبهجاءماصدقعلىواضحةدلالة

شانوهذاحقعلىأنهممؤمنونلأخهمذلكسبيلفيوالاضطهادالعذاب

دعوتهم.فيالمخلصينالعقائدأصحاب

التيالجريمةفداحةليدركالطويلوجهادهآريوس،دالحركةالدارسوإدن

الدولةإرضاءوآثروامناصب!هبمآثرواالذينالدينرجالبعضارتكبها

وهموحركتهآريوس"داضدووقفوابدنياهمدينهمفباعواالوثنيةالرومانية

آرائه.صحةنفوسهمبقرارةموقنون

لمآراءهفيهاأوضحالتيرسائلهأنقبلمنأسلفتفلقدآرائهعنأما

ردتالتيالكتبفيهمصدرهمكانإنماعقيدتهعنالمؤرخوننقلهوماتصلنا

عليه.

هذا..آريوسعنالكثيرالشيءنعلم)ولسنالما:رستمأسدداالدكتوريقول

الردودبعضفيجاءتيسيرةمقتطفاتإلامثهايبقولمرسائلهضاعتوقد

،ءس()1(.عليه

1.56/رستمأسدالروم)1(
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عثرناأننالونودكناوإنعقيدتهخلاصةالكتبهذهحوتفقدذلكومع

لمعقيدتهعنكثيرةشروحَاحوتأضهاشكمنمالأنهاالرسائلهذهعلى

عليه.ردواالذينكتبلتضمنها

واحدب!لهيؤمن)إِنه:فقالوآراءه"آريوس"عقيدةشنودةزكيلخصوقد

بتاتًالهصلةلابصاالعلومنوهونفسهعلىمنطوالتصورحديفوقمتعال

وحدهوهوصالحله،بدايةلاأزليله،شبيهلافريدوهو،نهايةلهلثيءبأي

احتاجنهايةذاعالمًايخلقأنإرادتهشاءتوعندماالصفاتجمهذهينفردسبحانه

الأبعلمهبسيطًاعاملًاكانص!انما،خالقةقوةالوسيطهذايكنولموسيطإلى

وأعنهصدربأنالأبعندمنيأتلمالوسيطوهذا،المهمةجمهذهالقيامكيفية

باقيمثلمخلوقوهوأزليغيرإذنفهوخلقًاالأبخلقهبلهنهانحدر

التيالواسطةكانوبأنهقبلهاخلقبكونهالاعنهايمتازولاالمخلوقات

مساويَاليسوهوالغذاءعمليةفيذلكبعدثمالخلقعمليةفياللّهاستخدم!ا

مخلوقكأيوهومخلوقأيمثلطبيعتهتتغيربالعكسبلالجوهرفيللأب

نأيستطيعولاللخطأمعرضأيضًا:وهووالشر..الخيرعملعلىقادرأيضًا

شيء()1(.بكليحيط

وما"آريوسأعقيدةعنالأقباطتاريخموسوعةصاحبلنانقلهماهذا

بذلك.شبيهوغيره"رستم"أسدالدكتوركتبه

أثناداوبين"آريوس"بينجرتالتيالمناظرةنذكرأنالفائدةتماممنولعل

مجمعفيلمالاقسطنطينالإمبراطوربحضورالإسكندريةشمامسةرئيسلماسيوس

عقيدةلبيانالوحيدالأصليالمصدرتعتبرالمناظرةوهذهم(325سنةنيقية9

)2(.أرستم"اسدالدكتوريذكركما"آريوس!

.15لماشنودةزكيالأقباطتاريغ)1(

1.56/رستمأسدالروم)2(
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نأبعدالمناقشةدارتوتدالمناظرةهذه،الأقباط"تاريخصاحبأوردوقد

)إن:فقالمذهبهيشرحأنآريوس!لامنوطلبالمجمعالإمبراطوررأس

فيالأبكانوقدجوهرهمنوليسالأزليةفيللأبمساويًاليسالابن

يكيفهأويراهأنيمكنلاوالأببإرادتهالعدممنالابنفأخرجوحيدًاالأصل

لمأ)1(.الأزلييعرفلابدايةلهالذيلأنالابنحتىولاأحد

رجالاتمنومخالفيهمؤيديهأماموصراحةبوضوحهذاآريوسلما9قال

أنهإلاالإمبراطورترضلمالاَراءهذهأنرغمنفسهالإمبراطوروأمامالكنيسة

الذينالمنافقينفىوريأتيعندئذأصلَابالنصرانيةعلمهلقلةعليهاالرديستطعلم

كانولوالسلطانلرأيلينتصرواالسلاطينموائدفتاتعلىدائمَايعيشون

دينهم.حسابعلىذلككانلوحتىباطلًا

ةءةا.الامهةاء--5ء"41"أه.اةءحر-ا-ص*ة"..،أهـ!:كاة

---تة.--تشصضش.----حأ-ض--رجا--

:المناظرةهذهبينهماودارت

(.طرقةأول)خلقنيقائلًا:المسيحبلسانتكلمالحكيمسليمانإن:7ريوس

ولدني.هناخلقنيمعنى:سيوسأثثا

ولاالأبمنأصغرإِذنفالابنمني()2(أعظم)اب:قالالابنإن:آريوص

الجوهر.فييساوي

إلىيمفيىسوتهبناأنهأيتجسد..لكنهالأبدونالابنإنسيوس:أثنا

إلىيمفيىإنهبلاهوتهيتكلمكيفوإلاالابنناسوتمنأعظمهوالذيالأب

.الأبحضنفيكونهحالالأب

:لتلاميذهبقولهالدينونةساعةمعرفةلعدمذاتهنسمباالمسيحإن:أريوس

.1154/شنودةزكيالأقباطتاريخ)1(

28.لما4يوحنا)2(
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الابنولاالسماواتملائكةولاأحديعرفهافلاالساعةوتلكاليومذلكأماأ

!!ا؟يكونفكيفالدينونةوقتيعرفلاالابنكانف!ذا،)9(.وحدهالأبإلا

لاالذيالسرهذاعنيسمألوهلئلالتلاميذهذلكقالالمسيحإن.سيوس!شا

عليه.يطلعواأنلهميجوز

الذيمشيئةبلمشيئتي(صنعأنأقدرلا!أناقال:المسيعإنآريوس:

ودونه.للأبعبدأَذدطفهو،)2(أرسلني

صارإثاكوتهبحسبكثيرةمواضيععنتكلمالمسيحإنسيوس:أثنا

،)3(.تركتنيلماذأَإلهيإلهيأ:كقرلهإن!مماقًا

،)4(.ص!إلهكموألهيوأبيكمأببإلمهصاعد!إني

،".أرسلنيالذيرأىفقدرآنيأمن:كقولهأَ!اوبصفشه

في،61(ْوالأبالأبفيأناأ:وقوله

!!!

سمِوس!اأثناويينإآريوسأييندارتالتىالمناظرةمنمقتطفااتهذه

الذيالمشاكسالبليغبأنهدي!ورانتلما"وليصفهالإسكندريةشمامسةرئيس!

)7(.معارضيهلسانل!يقطعالإسمكندريةبطريقة)ألكسندر،يهجاء

لأنهاالتزويرمنلشيءتعرضتأنهابدولامبتووةمقتطفاتأنهاشكولا

لاَريوس.معارضينمسيحيينمؤرخينطريقعنإليناوصلت

24/36.)1(متى

34.لم4)2(يوحنا

46.لم27إك!متى

02/17.)4(يوحنا

12/45.-)(يوحنا

17/21.)6(يوحنا
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-1981لنمدكل1نيث!خو1في1كليلعهو1دييةرجمالألو-

فإنولذلكأآريوس!كلامخلالمنتبرزالمنطققوةفإنهذاومع

قاطعةصريحة)منطقي!ةبأنها:"آريوسلمالإجاباتيشهدالحضارةقصةصاحب

منواحدإلهصورةفيثلاثةأشخاصتصويرفيبماسيوس!"أثناسلموقد

خفاءمنالثالوثفيلمايخضعأنيجبالعقلبأنقالولكنه،صعوبة

()1(.وغموض

نأنستطيعآريوس!عقيدةبيانمنأسلفناوماالمناظرةهذهخلالومن

التالية:بالأركانعقيدتهعناصرنحدد

وصفاته.بذاتهتعالىاللّهوحدانية-1

له.بدايةلاأزليتعالىاللّه2-

العالم.ليخلقوسيطإلىاللّهاحتياج3-

،ؤللأ!مسا!غرأ،أزككلفمخلهفمو()الال!المسصرهوسمطاله4-

المسيح.ألوهيةأنكروبذلكالجوهر

الدينونة.وقتيعرفلاودونهالأبعبدالابن5-

المسيحلشخصيةالإسلامنظرةتشابهآريوسبعقيدةالعناصرهذهوتكاد

الذيالوسيطبمسألةالإسلامتخالفولكنها..تعالىاللّهفيوالعقيدةا!

الشريك.عنتعالىاللّهنزهوالإسلامالخلقفيليشاركهإليهاللّهاحتاج

لآريوس:الحنيسضرجالمقاومش

أسدلايقول"ألكسندروس"كنيسةرئيسقبلمن"آريوس"مقاومةبدأت

(.بهيعملكانعماومنعهلما"آريوسعلمبماألكسندرلمادا)وعلم:لمارستم

منكبيرةأعدأدًايكسبأنواستطاعنشيطًابدعوتهاستمراَريوسلكن

كلأساقفةهؤلاءوبينمصرخارجالأساقفةمنمؤيدوهوكثرالدينرجال

.1/391رستمأسدد.اللهمدينةكنيسة)1(
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عين،اللاذقية،بيروتصور،اللد،،بيسان،فلسطينقيصرية)نيقوميدية:من

(.قلقيليةفيذردة

لاَريوسقويًّادافعًاالتألمدهذاوكانالأساقفةغيرمنكبيرعددوتبعه

وحركته.بدعوتهللاستمرار

أقوالهعننهاهالذيألكسندروسسيدهأوامرآربوسرفضوعندما

آريوسفيهحرموامجمعًاوألفواالأساقفةبعضالإسكندريةأسقفاستدعى

مذهبهفيهأثبتالأساقفةمنكثيرحضرهمجمعًاوجمعآريوسفقامومذهبه

)1(.خالفهمنوحرم

فيمجمعهعقدمنيتمكنلمآريوسأن!رستمإأسدكلامهنيبدولكن

قساوسةوستةأسقفينونفينفيهمنتمكنألكسندروسلأنالإسكندرية

المؤرخأفسابيوسأسقفهاوكانفلسطينقيصريةفقصدمعهشمامسةوستة

وأقنعنيقوميديةإلىآريوسذهبثمبهيجاهرلالكنهآريوسمذهبيؤيد

وجماعتهاَريوسقبولبوجوبقرارًافيهاتخذمحليُّامجمعًافعقدبرأيهأسقفها

اَريوسالمجمعوكلفالحرمانعنهمليرفعألكسندروسإلىالكتابةووجوب

فرجتالثالوثفيآراءهضمنها)التالية(دعاهارسالةفكتبذلكيكتبأن

ملموسَا.رواجًا

بعضفاجتمعزففذلكلكنه9الإسكندريةأسقفإلىالكتابوبعثوا

الرجوعحقوجماعتهآريوسومنحوافلسطينقيصريةفيالأنطاكيينالأساقفة

الأسرار.ممارسةإلم!

الأوساطبين-آريوسفكرةلاقتهالذيالسريعالرواجعلىيدلوهذا

الت!جيد.عنكثيرًاتنحرفلمليومهارْالتلاالتيالمسيحية

.01/302وجديفريدمحمدالعشرينالقرنمعارفدائرة)1(
http://www.al-maktabeh.com
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وألكسندروسآريوسبينخلافًاالقضيةتعدلمالملموسالرواجهذاومع

وسلطةالرومانيةالإمبراطوريةأمنتهددخلافيةمشكلةباتتبلفحسب

الكنيسة.

ولأفكارهلهمؤيدفريقإلىالدينرجالانقسامإلىأدتآريوسأفكارإن

وترددتالصراعواحتدمالمؤلهةوآرائهلألكسمندروسمؤيدوفريق،التوحيدية

يقولكماالمسيحيكانحتىوالاضطراباتالضجيجأصداءالمدائنفي

نفسها(.التمثيلدورفيحتىالوثنيينمنالدنسةالسخرية)موضع:يوسيبوس

يهمهكانالذي"قسطنطينلماالإمبراطوراهتمامموضعالخلافهذاوكان

لهذاأصلًاالنصرانيةاعشقالذيوهوواستقرارها.دولتهأمنالأولىبالدرجة

يضمكبيردينيمؤتمرلعقدالأمورفهي!المؤرخينمنكئيريميلكماالغرض

م.532سنةنيقيةمجمعفكانالدولةانحاءكافةمنالدينرجال

منكلإلىفبعثالخلافإنهاءقبلمنالإمبراطورحاولوقد

أسدلايقولوكماالخصامونبذالتآلفبوجوبد!آريوسلماوالكسندروسلما9

نأإلىوأشارالرئيسطاعةوجوبإلىكتبهفيألمحالإمبراطور)فانلما:رستم

)1(.(الاهتمامذلكيستوجبلادقيقفلسفيأمرالعقائديالاختلاف

دقيقةفلسفيةأمورالدينيةالأمورأنقسطنطينالإمبراطوريصرحوبذلك

لها.أهميةلا

بهتقدماقتراحعلىبناءم325سنةنيقيةمجمعالإمبراطورعقدوقد

فيالقضيةلحلالإمبراطورأرسلهالذيإسبانياأسقفإهوسيوسلما

)2(.يفلحفلمورئيسهآريوسبينالإسكندرية

57./1رستمأسدالررم)1(

493./11دبورانتولالحضارةقصة)2(
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نيقيةوعينالرومانيةالدولةفيالأساقفةجميعإلىالدعوةالإمبراطوروجَّه

.الاجتماعمركز

ذلكفيالتاريخيةالرواياتفتختلفالمجمعهذاحضرواالذينعددعنأما

أسقفًا318عنيقللاالأساقفةعددأنيذكر(الحضارة)قصةفصاحب

درجة.منهمالأقلالدينرجالمنكبيرحشديصحبهم

أنحاءكلمنأسقفًا318حضرقدأنهيذكر(الأقباط)تاريخوصاحب

الإسكندريةْبطريرك"ألكسندروسلماالبابامقدمتهموفيالمسيحيالعالم

قيصريةوأسقف،إنطاكيةوأسقفشمامسته،رئيسسيوس""أثناوبصحبته

ونيقيةنيقوميديةأساقفةأتباعهأريوسمعوحضر،القدسوأسقف،فلسطين

الحاضرينمجموعبلغوقدوالفلاسفةالمفكرينمنعددومعهموفلقيدونية

)1(.الألفيننحو

فيوسبعون،المجتمعينعددفيرواياتعدةفيذكرلمارستم"أسدالمؤرخأما

سيوس"أثناعرففيوثلاثمائةأنطاكيةأسقف"أفستالّيوس"رواية

)2(."الإسكندري

القديسروأيةفيعشروثمانيةثلاثمائةأأنهم:الرومكتابهفييذكركما

)3(.هيلاريوس(

فجمعقسطنطينالملك)بعث:البطريقابنالمسيحيالمؤرخويقول

)4(.(الأساقفةمنوألفانوأربعونثمانيةنيقيةفيفاجتمعوالأساقفةالبطاركة

علىيزيدكانالمجتمعينعددأنالرواياتهذهمجموعمنلناويظهر

1154/شنودةزكيالأقباطتاريخ)1(

.1/991رستمأسداللهمدينةكنيسة)2(

57./1رستمأسدالروم)3(

المدنياهـمطبعة385الثانيةالطبعة138صزهرةأبومحمدالنصرانيةفيمحاضرات)4(

.القاهرة
http://www.al-maktabeh.com
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وغيرهم.والقساوسةالبطاركةمنالدينرجالمنالألفين

المؤتمرافتتاح

سنةأيارمنالعشرينفيافتتحالمجمعأن"رستمأسدداالدكتوريذكر

يومًا.وتسعينسبعةجلساتهودامتم532

ذلكيرجحكماالمناقشاتهووافتتحلاقسطنطين"رياسةتحتواجتمع

(.الحضارة)قصةصاحب

وكانالنقاشقضايافيتدخلالإمبراطورأنإلىالمؤرخينمنكثيروذهب

حيث"أفسابيوس"المؤرخعن((رستم"أسدذلكنقلوقدأحيانًارأيهيفرض

نقلكما(والوفاقالسلملإقرارالبحثفيمرارًاتدخلالإمبراطور)إن:يقول

وناقشواالجلساتحضرواالوثنيينالفلاسفةبعض)انداروفينوس":قولى

(.الأساقفة

لاأنطاكيةكنيسةمؤرخيعتبرالذيالمسيحيالمؤرخرستمأسدأنمع

القولين.هذينيردونالاختصاصرجالبأنويقولالآراءهذهتعجبه

بماالإمبراطوراهتماملناتبينالمؤتمرلأحداثالمجردالتاريخيالسردلكن

المؤلهةالاَراءلفرضكإمبراطورسلطانهاستعملوأنةنقاشمنفيهيدوركان

نأكما.الوثنيةعقيدتهإلىأقربتعتبروالتيالوثنيودطالفلاسفةعنهادافعالتي

منذالإمبراطورلأنالمؤتمرهذاعلىيخيمكانالسلطانمنوالخوفالرعبجو

أحمد"خليل"إبر-اهيمالشيخويصفهذاالهيبةجوأعطىالمؤتمردخوله

الإشارةأعطيتثممنصتينالإمبراطوروصولينتظرونوهمالمجتمعين

والذهببالأرجوان"قسطنطين"ودخلصهاجلالًاإحرامًافانتصبوابوصوله

الحاشية.بعضووراؤ"

"آريوس"أيدواالذينالأساقفةعددفيالتاريخيةالرواياتاختلافورغم

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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"آريوس!يؤيدلمبأنهالقائلينالمسيحيينالمؤرخينبعضصدقنالوأنناإلا

لاوليقولكماأسقفًاعشروسبعة"خياطة"نهادتقولكماأسقفًاعشرينسوى

".دلورانت

عنهودافعواالتثليثأيدواقدالأساقفةجميعأنعلىدليلًاذلكنعتبرلاف!ننا

هذاويؤيدالإمبراطور،سلطانمنخوفهمهذالموقفهمالأساسيالعامللأن

علىالتوقيعرفضواقدالأساقفةمنخمسة)بأن":ديورانتداولأوردهما

)1(."اثنينإلىالأمرآخرنقصواالمجمعبهاخرجالتيالصيغة

لاأننافيهشكلاومماالإمبراطوربطشمنالخوفهوواضحوالسبب

يعلمونماسبيلفيبأنفسهمويضحوايصبرواأنالمخالفينجميعمننتوقع

عقيدتهم.سبيلفيبالحياةيزهدىونالذينالناسأولئكهموقليلونصحته

فهوالرواياتهذهعنتمامًايختلف"البطريق"ابنالمؤرخيرويهماأنعلى

)إن:فيقولوآراءهمالمجتمعينأحوالويصفالمؤتمرهذاعنطويلًايتحدث

يقولكانمنومنهم.اللّهدونمنإلهينوأمهالمسيحإن:يقولكانمنمنهم

الأولىتنقصفلمنارشعلةمنانفصلتنارشعلةبمنزلةالأبمنالمسيحإن

شهورتسعةبهتحبللممريمإن:يقولكانمنومنهممنها،الثانيةبانفصال

قدالمسيحإن:يقولكانمنومنهم.الميزانفيالماءيمركمابطنهافيمرّوإنما

وإنه،مريممنالابنابتداءوإنجوهرهِفيمناكواحداللاهوتمنخلق

المحبةفيهوحلتالإلهيةالنعمةصحبتهالإنسيللجوهرمخلصًاليكوناصطفى

تزللمآلهةثلاثةإنهم:يقولكانمنومنهماللّه(.)ابنسمىولذلك،والمشيئة

بولسمقالةوهيالمسيحبألوهية:يقولمنومنهمبينهما،وعدْلوطالحصالح

)2(.أسقفًا(عشروثمانيةالثلاثمائة

693.صديورانتولالحضارةقصة)1(

.138صزهرةأبومحمدالنصرانيةفيمحاضرات)2(
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رأيإلممابالإضافةالاَراءهذهكلداقسطنطين"الإمبراطورسمعولقد

وأتباعه."آريوسلا

وجهتين:منالقضيةوعالج

الإمبراطورية.أمنيهددالذيالخلافإزالةالرئيسيهمّهأن:الأولى

فكرهأنإلىإضافة،الوثنيينمنالإمبراطوريةشعبغالبيةإرضاء:الثانية

وثنيًّا.يزاللا

نأعلىفصممالمسيحبألوهيةيقولونالذينرأيرجحفقدذلكعلىوبناء

يعقدأنوحنكتهبذكائهفرأىالسلطةصاحبوهووينتشرالرأيهذاينجح

عشرثمانيةعدتهموكانالرأيهذايمثلونالذينللأساقفةخاصًّامؤتمرًا

الملك)وضع:يقولحيثلماالبطريق)ابنمؤرخهمقالهماوهذا،وثلاثمائة

خاتمهوأخذوسطهفيوجلسعظيمًاخاصًّامجلسًاأسقفًاعشروالثمانيةلثلاثمائة

مملكتيعلىاليومسلطتكمقدلهم:وقالإليهمفدفعهاوقضيبهوسيفه

الملكفباركواالمؤمنينوصلاخالدينقوامفيهمماتصنعواأنلكملتصنعوا،

(.النصرانيةدينأظهر:لهوقالواسيفهوقلدوه

سميماأو(المسيح)تأليهقرارمنهاكانقراراتبعدةالمجمعهذاوخرج

(.النيقاويالإيمان)قانونأو(الأمانة)وثيقةبعدفيما

مؤتمرفيكلهيكنلماليومالنصارىعندالمعروفالإيمانقانوننصأنعلى

بشكلهيكتمللموالتثليثنصوصًا.لهأضافتأخرىمجامعتتابعتفقدنيقية

حيث-الثهشاءإنذكرهوسيأتي-م381سنةالقسطنطينيةمجمعفيإلاالحالي

.القدسالروحتأليهفيهكان

بإلهأنؤمن(:المقدس)القاموسأوردهكمانصهفهذانيقيةمجمعقرارأما

يسوعواحدوبربيرى،لاومايرىماكلخالق،الكلضابطأبواحد
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نورإله،منإله،الأبجوهرمنأيالأبمنمولودالوحيدإدتهابنالمسميح

الذيالجوهرفيللأبمساوّ،مخلوقغيرمولودحق،إلهمنحقإلهنور،من

ولأجلالبشرنحنلأجلناالذيالأرضفيوماالسماءفيماشيءكلكانبه

السماءإلىوصعدالثالثاليومفيوقاموتألموتأنسوتجسدنزلخلاصنا

،.القدسوبالروحوالأمواتالأحياءليدينوسيجىء

إرضاءعليهوافقواالذينانرغمالنصارىعلىوفرضالقانونهذاوأقر

هيكماواربعينوثمانيةألفينمجموعمنأسقفًاعشروثمانيةثلاثمائةللسلطان

البطريق.ابنرواية

:يقولونالرواةأنعلى؟رأيهميؤخذلمالذينرأيكانماذا:نتساءلأنولن!ا

تلكمنرأيهإلىانضمإليهمونحلتهدعوتهوألقىبهماجتمعلماآريوس)إن

(.المختلفةالنحل

وفي،والوثنيةالنصرانيةبينالمّقريبفيهدفهالإمبراطورحققوبذلك

الإمبراطور.إليهيسعىماوهذاكلهاالرومانيةللأمةتوحيدذلك

نأبعدالدولةأعداءأصبحواأنهمفيكفيذلكبعدالمعارضينمصيرأما

الكنيسةءرجالأعداءفقطكانوا

وعلىآريوس!لاعلىالحكمالمجلسمنطلب"قسطنطينلمافإنلذلك

هذينعلىالمجلسفحكمالأمانةصيغةعلىالتوقيعرفضااللذينالأسقفين

عليهمحكميتوبأوعقيدتهعنيتزحزحلمالذيآريوسوعلىالأسقفين

إمبراطوريمرسوموصدرالبلادمنالإمبراطورونفاهموالحرمانباللعنة

يعاقبجريمةمنهاكتابأيإخفاءويجعلجميعهاآريوسكتببحرقيأمر

.بالإعدامعليها

عنيعجزونحينوالبطمشالقوةإلىيلجأونعصركلفيالطغاةشأن
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والحجة.بالمنطقالحقمواج!ة

ضدوالإرهابالق!عوسائلمنيملكماكلالإمبراطورواستعمل

يمليهماعلىالناسيطلعلاحتىتداولهاومنعكتبهموأتلفالاَريوسيين

.المنحرفونالدينرجالعليهم

تر!بهملمعقيدتهمعلىصأعديمنوأتباعهآريوسبقىفلقدهذاكلورغم

عقيدةقواعدتثبيتفيعظيمًاأثرًاالمجتمعلهذاأنننكرلاأننامعالسلطانقوة

المحليث.

قدالنزاعأنظنإذأخطأالإمبرأطور)ولكن":ديورانت"ولالمؤرخيقول

فيكبيرةخطوةخطاأنهاعتقدحينحق،علىكانأنهغيرالحدهذاعندوقف

نفسهالوقتقيوكانتالكاثوليكيةألكنيسةوكانت،الكنيسةوحدةصبيل

أنقوياوأئعمصرأئ!ييأطضهروجعم!ئوث!يه.أطسيحيهب.س!ب!أقةي!أث"

(.الرومانيةللإمبراطورية

مؤيدونفيهالآريوسكانالاَريوسيينمطاردةمنمتواصلةسنينوبعد

أسقفلايوسيبيوس"الاَريوسيالأسقف)تمكن:كنائسأساقفةمنهمكثيرون

وإيماناَريوسإي!انبينفرقلاأنهالإمبراطورإقناعمنفلسطينقيصرية

إلىم033سنةوأرسلهمنفاهمنآريوسالإمبراطورفأعادالمجمع

(.الإسكندرية

الإمبراطورإلىيتقربأناستفاع"يوساجميوس!أنالبطريقابنويذكر

يعملصارحتىالولايةهذهولي؟نفماالقسطنطينيةبطريركجعلهحتى

هووحضرهصورفيالإقليميالمجلساجتمعفلماالخفاءفيللوحدانية

انتهزلها..ويدعوالمسيحألوهيةفكرةيمثلكانالذيالإسكندريةوبطريرك

المجمعذالكفيوكانآريوسمقالةوأثارالاجتماعذلكفرصة!يوسابيوس"
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وبينالإسكندريةكنيسةرئيسبينالنقاشفاشتد..الموحدينمنكثير

.يقتلوهأنوكادواأدموهحتىضربوهبلالقوليبالنقاشيكتفواولمالمجتمعين

دعوتهمفيونشاطهمالمسيحيينمنالموحدينحماسةمدىلنايبينوهذا

لأنالموحدينمنكانواالعصرذلكفيالمسيحيينمعظمأنإلىإشارةوفيه

تبنتهابهمعهدحديثةالمسيحوألوهيةالتثليثوفكرةالأصلهوالتوحيد

التيالحديثةالأفلوطينيةبالمدرسةالمتأثرةالإسكندريةكنيسةعنهاودافعت

بنظريةتؤمنوكانتالوقتذلكفيالإسكندريةعلىتسيطرأفكارهاكافت

قبل.منعنهاتحدثناالتيالفلسفيةالتثليث

القسطنطينيةعلىآريوسمقالةغلبتالعصرذلك)في:البطريقابنيقول!

والإسكندريةمصركنائسعلىتغلبواالاَريوسيينبأن:ويقول(وبابلوأنطاكية

شمامسةرئيسكالطالذيالإسكندريةبطريركسيوس""أثناعلىووثبوا

المقدسبيتأهلوثبوكذلكواختفىمنهمفهربليقتلوه"السكندروس"

فهربليقتلوهالمقدسبيتأسقف"كوريس"علىآريوسيامنهمكانومن

.(داريوسيًّا"وكانالمقدسبيتعلىأسقفًاأراقليوس"لافصيروامنهم

أورلوس:وفاة

إلىوعادالطويلالنفيبعدالإمبراطورعنهعفافقدنفسهآريوسأما

فجأةفماتأكفهمعلىوحملوهعظيمباحتفالالناسفاستقبلهالإسكندرية

مبطل.أنهعلىحجةذلكخصومهفاتخذالعظيمالفرحهذاوسط

الكنائسبينأصبحتبعدفيماالقضية)أن":وجديفريددامحمدويذكر

طابعالشرقيةوعلىالتأليهطابعالغربيةعلىغلبحيثوالشرقيةالغربية

(.الأخرىجهاحرمتمحليةمجامعالكنيستينمنكلوعقدتالتوحيد

المجامعبقيةإلىالإشارةنودونتائجهنيقيةمجمععنالحديثهذاوبعد
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المجامعهذهانعقادأسبابخلالهامننتبينالمجمعهذاتلتالتيالمسيحية

الانحرافمصدرهيالمجامعهذهلأنالتوحيدعقيدةعلىوخطورتها

هذهأحدفيأقرتوقدإلااليومالنصارىبهايؤمنعقيدةمنفما،الأساسي

عليه.أحدهابموافقةلاإحدثانحرافمنوما،المجامع

منها.مجمعفيقبلمنأقرتوقدإلاالموحدينعلىمضايقةمنوما

لضربالدينرجالأوالسلطانبيدأداةتستعملالمجامعهذهكانتولقد

وسيظهرالتثليثعمرفيأمدتالتيفهي..المسيحيةفيالتصحيحيةالحركات

)القسطنطينيةالثافيالمجمعوفيالمجامعالذهالسريعةالنظرةهذهخلالمنلنا

سنةالأول)أفسسالثالثالمجمعوفي،القدسروحألَّهوام(381سنة

المجامعهذهأحدأنكماالإلهوالدةباعتبارهاالعذراءمريمتأليهتمم(431

الغفزان0حقالكنيسةمنحوغيرهالباباقرر!عصمةم(9186سنةرومة)مجمع

وهي:المجامعهذهأهمعلىوسنقتصروالحرمان

م:381سنشالمَسطنطينيشمجمع

محاكمةالمجمعهذاعقدمنالغرض)كان:الأقباطتاريخصاحبيقول

وكان""أبوليناريوسو""يوسابيوسو"مقدونيوس":ومنهمالبدعأصحاب

سنةعزلثمم343سنةالقسطنطينيةعلىالاَريوسيونأقامهأسقطالأول

بأنهقالإذ(القدسالروحلاهوت)إنكارهيجديدةببدعةلمناداتهم3آ.

رتبةمنوأسقطهوحرمهالمجمعناقشهوقد،المخلوقاتكسائرمخلوق

ذاتالثالوثإن:ويقولأقانيمالثلاثةوجودينكرالثانيوكان.الأسقفية

الثالثوكان.رتبتهمنوأسقطهقاطعهُثمالمجمعفناقشهواحدوأقنومواحدة

نأواعتقدالمسيحفيالبشريةالنفسوجودأنكروقدوالشاماللاذقيةعلىأسقفًا

العظمةبتفاوتوقالوالموتالاَلاماحتمالفيالجسديةالروحمقامقاملاهوته
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وقد.القدسروحمنأعظموالابن،الابنمنأعظمفالأب،الأقانيمبين

لقانونتكملةالمجمعوضعثم.رتبتهمنوإسقاطهبتحريمهِالمجمعحكم

بالروح)ونؤمنبعبارةالتكملةابتدأت(نيقية)مجمعوضعهالذيالإي!ان

(.آمينالاَتيالدهر)وحياةبعبارةوتنتهي(المميتالمحيالربالقدس

لمجمعمكملًاكانلأنهالنصارىعندالمهمةالمجامعمنالمجمعهذاويعتبر

قلناكماالمجمعينفيوضعتاليومالكنائسبهاتؤمنالتيالإيمانووثيقةنيقية

.الثالوثليتمالقدسروحألوهيةالمجمعهذاأقرحيث

الثلاثمائةوضعهاالتيالأمانةفي)زادوا:قرارهمبيانفيالبطريقابنويقول

المحمىالرب،القدسبروحالإيماننيقيةفياجتمعواالذينأسقفًاعشروالثمانية

الأبأنوثبتواوممجد،لهمسجودوالابنالأبمعهوالذيالأبمنالمنبثق

فيوحديةخواصوثلاثوجوهوثلاثةأقانيمثلاثةالقدسوالروحوالابن

(.وحديةفيوتثليثالتثليث

يشيروهذامخالفلكلوالحرمانالقطعأسلوبالمجمعهذافيوتلاحظ

أركانتثبتأناستطاعتحتىمخالفيهاضدالكنيسةاتخذخهاالتيالسياسةإلى

الغربية.التثليثعقيدة

م:431سنشالأولأفسسمجمع

ذلكفيظهرتالتيالبدعأصحاب)محاكمةالمجمعهذاعقدمنالغرض

قاصرةآدمخطيئةأنفيعتقد:الأولأمالانسطور"و"بيلاجيوس"ومنهمالحين

منوأسقطهقطعهثمالمجمعفناقشهُوالفداءالخلاصقضيةأنكروبذلكعليه

رتبتهِ.

ألوهيتهأنكرأنهإلاالبشرفوقالمسيحأنيعتقدكانوإن"نسطور"وأما

هذهنسطورهرطقة)أما:نصهمانحلتهعنالقبطيةالأمةتاريخفيجاءوقد
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والأحبارالآباءوضعهاالتيالعقائدفياختلافعننشأتكغيرهاتكنفلم

فيإثايكنلمالمسيحيسوعربناأنإلىذهبنسطورأنذلك؟جوهريةهيبل

يرتكبلمالثهمنملهمهوأووالنعمةالبركةمنمملوءإنسانهوبلذاتهحد

(.خطيئة

"نسطورأعلىردًّاوذلكالعذراءمريمتأليهفهوالمجمعقراراتأهمأما

الإله.تلدلممريمبأنقالالذي

ابنذكركماوقررواالأساقفةمنمائتيننحوأعضائهعددبلغوقد

معروفوإنسانحقإلهالمسيحوأنأدلّهوالدةالعذراءمريم)أن:البطريق

الألمحنوم(.فيمتوحدبطبيعيين

)تكاثرت:البطريقابنيقولمذهبهانتشرفقدوطرده)نسطور!نفيومع

(.والجزيرةوالفراتوالموصلوالعرأقالمشرقفيالنسطورية

علىيكونوالمالوقتذلكفيالناسلأنالمذهبهذاينتشرأنوطبيعي

المسميح.بألوهيةاقتناع

م:944سنسالثانىأفممس!مجمع

القسطنطينيةمنبالقربلديررئيسًاكانالذيأوطاخي"داببراءةحكم

أسقفعليهفحكمالاَريوسيينمعالجدالمجالفيتعبيرهفيتطرف

فحكمللحكماستئنافًاالمجمعهذافعقدمكانيمجمعفيبقطعةالقسطنطينية

النيقاوي.بالإيمانبتمسكهاعترافهبعدببراءته

يقفونللتثليثالمؤيدينالكنيسةوجالأنالمجمع!ذامننلمسهماوأهم

والرهبة.بالقوةآراؤهمانتشرتوبذلك.مخالفكللحرمانبالمرصاد

م:451سنشخلقيدونيشمجمع

موضوعهلأنذلكالمسيحيةتاريخفيالمهمةالمجامعمنالمجمعهذايعتبر

المجمعهذاكانوقدا!سِ!المسيحالسيدبطبيعةيتعلقفهوالعقيدةصلبفي
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الإسكندريةبطريركمنهطردوقد،والاختلافاتالآراءفيهتعددتفقدحادَّا

يومناإلىالكنائسبينالانشقاقأساسالمجمعهذافكانبالقوة"ديسفورس"

هذا.

الباباوحضرهروماأساقفة(الأقباط)تاريخصاحبيرويكماحضرهوقد

بينالخلافاشتدوقدأساقفتهومعهالإسكندريةبطريرك!ديسقورس،

وأساقفتهإديسقورسلمامنعالثانياليومكانإذاحتىالأولاليومفيالفريقين

المشرقأساقفةبعضمعروماأساقفةواجتمعالجلسةحضورمنبالقوة

مخالفوالمشيئتينالطبيعيتينبعقيدةونادواونفيهلاديسقورس"بعزلوحكموا

)مريكانالإمبراطورأمر"ديسقورس"رفضوقد..الإيمانقانونبذلك

علىمحاففةالقبطيةالكنيسةوظلت،وماتبنفيهفأمرم(945عامالمتوفى

بهذاتعترفلاالقبطيةالكنيسةفإنلذلكسبيلهفياستشهدالذيالإيمان

بقراراته.ولاالمجمع

مريمإن)قالوا:بقوله"البطريق"ابنيذكرهبيانَاالمجمعهذاوأصدر

ومعالإلهيةالطبيعةفيأبيهمعهوالذيالمسيحيسوعربناإلهناولدتالعذراء

واحدوأقنومطبيعتانلهالمسيح:أنوشهدواالإنسانيةالطبيعةفيالناسو!

المجمعولعنواونفوهبمقالتهيقولومن"ديسقورسلماو"نسطور"ولعنوا:

(.فلسطينإلىديسقورسونفىبأفسسكانالذيالثاني

الغربيةبالكنيسةسمىماأورومااساقفةرأيعنيعبرالذيالمجمعفهذا

الذي!نسطورأيخالفبذلكوهووإلهيةإنسانية:طبيعتينللمسيحبأنيؤمن

أفسسفيالثانيالمجمعقرارويخالففقطإنسانيعنصرالابنالأقنومبأن:قالط

الروحمناللاهوتيالعنصرفيهاتجسدواحدةطبيعةالمسيحإنقالالذي

.واحدةومشيئةطبيعتينمنواحدةطبيعةالمتجسدالابنفصارالقدس
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-302لنم!و1ني1!خمكل1ف!لكتيسة1وا"ينربلألر-

كنيسةعنالقبطيةالكنيسةانشقاقفيسببًاقلناكماالمجمعهذاكانلقد

)تاريخكتابصاحبةعنذلكسببلخَ!ذبرزهرةأبومحمدالشيخلناوينقلروما

منببطريركهملحقماالمصريينمسامعطرقالما:تقولالتي(القبطيةالأمة

المجمعبقرارالاعترافعدمعلىواتفقواوغضبواهاجواوالعزلالحرمان

خالفهولوإيمانهمهوبطريركهمإيمانأنو"علنوا..الحكمهذاأصدرالذي

روما.وبطاركةالقسطنطينيةأباطرةجميع

ذلك؟بعدحدثالذيما

ودعاةالمصريللمذهبدعاةالرومانيةالدولةربوعفيوصارالخلاف)نشأ

دعاةمناستشهدوقدبعد،منالعربسماهكماالملكيالمذهبأورومالمذهب

إلىالناسيدعودعوتهفينشيطًاكانوقد!البرادعي"يعقوبالمصريالمذهب

بأنيقولالذيالمذهبهذاعلىأطلقحتىالمصريةالكنيسةمذهباعتناق

باليعقوبية(.واحدةطبيعةللمسيح

وقدذكرناهاالتيغيرالنصارىعقدهاكثيرةمجامعهناكأنالمعلومومن

القرونمنالعامةالمجامعأحم!قدأنه(سليمان)سوسنةكتابصا!طذكر

مجمعا.عشرينفكانتم9186سنةحتىللمسيحيةالأولى

الذيوهوام649سنةالنصارىعقده)عام(مسكونيمجمعآخروكان

المسيح.دممناليهودوثيقةفيهأقروا

وكانالمهمةالأولىالمجامععلواقتصرناالمجامعهذهاستقصاءنريدلا

المسيح.طبيعةأوالتثليثقضيةناقشتالتيالمجامعيهمنا

الأساسيةالنصارىعقائدحولالشديدالخلافموضوعرأيناوقد

كانالمجامعهذهأنكيفورأينامخالفيها..علىالردفيالكنائسوأسلوب

أحيانًا.بعضابعضهايلعن
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1طفقي--402*نجيد
الع!ائدإقرارفيخطورتهامدىلثثبتإلاكافتماالمجامعلهذهودراستنا

هذافكانالتوحيدعقيدةمنالسلبيالكنيسةرجالموقفنرىأوالفاسدة

التوحيد.عنالنصرانيةانحرافأسبابأهما!لوقف

الآريوسمِس:استمرارالحرحش

الكنيسةأنإلاآريولصموتبعدالاَريوسيةالحركةاستمراررغم

تقفيأنبعدفيمااستطاعتباسمهاوالناطقةالدولةربيبةوهيالكاثوليكية

نسىحتىالناسعلىالمنحرفةأفكارهاتعممأنواستطاعتالحركةهذهعلى

نأولنا،النصرانيةفيأصليةعقيدةالتثليثأنواعتقدواالتوحيدالنصارى

ذلك؟كانومتى؟الحركةهذهانتهتكيفالاَريوسيةمصيرعننتساءل

مجهولًاأصبحالاَريوسيةتاريخأننجدالتاريخيةالمصادرمواجعةولدى

معظمفاضطرالكاثوليكيةسيطرتحيثالميلاديالرابعالقرنبعد

الاضطهادهذاوبقىالكاثوليكمنبأنهموالظهورالتسترإلىالآريوسيين

فاجأتهمحتىآريوسيةأفكارًايظهرمنلكلالكاثوليكيةمنالشديد

الآريوسية؟منالإسلامموقفكانفماذاالإسلاميةالفتوحات

هؤلاءمعظملأنالحركةهذهعنالحديثالإسلاميالتاريخفينجدلاإننا

فيهموجدوالأنهمللفاتحينعونًاكانواوقدالإسلامفيدخلوايبدوماعلى

الكاثوليكية.الكنيسةظلممنخلاصًا

كتبًالهالمعاصرينالملوكلجميعكتبقد!بهقياللّهرسولأنلديناالمعلومومن

نصرانيًّاوكانالرومملكلماهرقلدةلهمكتبممنوكانللإسلامفيهايدعوهم

صحيحفي"هرقل"إلىلج!شداللّهرسولكتابوردوقدالنصرانيةعلماءمن

محمدعن"سفيان"أبيد""هرقلمناستفسارًاكانطويلحديثفيالبخاري

بهبعثالذيص!طهشراللّهرسولبكتابدعاثم:الحديثهذافيودعوتهصلإع!
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-1502لنمو1لف9\كلي!لل!93خصر9ف1دينأئورجال-

فيه:فإذا"لاهرقلإلىفدفعهبصرىعظيمإلى!"دحية

الرحيم.الرحم!ناللّه)بسم

الهدىاتبعمنعلىسلامالرومعظيمهرقلإلىورسولهاللّهعبدمحمد:من

بعد:أما

توليتفإنمرتينأجركاللّهيؤتكتسلمأسلمالإسلامبدعايةأدعوكفإني

)1(.البرشين(إثمعليكفإن

)2(.الأريسيين(دابلفظالفتحصاحبروايةوفي

فيالواردةالبرشمين(أو)الأرشميين:كلمةمعنىنعرفأنالاَنونريد

.الرومعظيمهرقلإلىلج!!اللّهرسولكتاب

وهوأريسيجمعالأريسيين)قوله::الفتحفيحجرابنالحافظيقول

رذأبيروايةبهجاءتكماياءهمزتهتقلبوقدفعيلبوزنأرش!إلىمنسوب

ثعلب()عندالفلاح:أيالاكار،:الأرشي:سيدهابنقالوغيرهما.والأصيلي

ابنوأنكر،شاميةلغةهي:الجوهريقالالأمير.هوالأريسي:كراعوعند

عربية.تكونأنفارس

مرسلةبروايةمستدلًا.الفلاحينأيالاكارينبمعنىأنهاحجر:ابنيرجح

(.الفلاحينإثمعليك)ف!ن

تقليدًايسلموالمإذاوالأتباعالضعفاءإثمعليكإنماأراد:إنما:الخطابيوقال

له،.

فيمايونسعنسعدبنالليثفقال.اَخر.بمعنىالأريسيينتفسيروردوقد

المكس.أهليعنيالعشارون:الأريسيون:طريقهمنالكبيرفيالطبرانيرواه

عن-والنشرللطباعةالعربالفكردارطبعة(الوحيبدء)باب1.6/البخاريصحيح)1(

.العامرةالطباعةدارطبعة

هـ.ا378سنةبمصرالحلبيالبابيمصطفىومطبعةمكتبة.1/42حجرابنالباريفتح)2(
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1طفقود-1لمنجيك-256

)1(.أظهر()والأول:بقولهالأولالرأييرجححجرابنلكن

قد:فقالومعانيها)الأرشميين(ألفاظأوردفقد)النهاية(:فيالأثيرابنأما

:وروى،الكريمينبوزنالأريسينفرويومعنًى،صيغةاللفظةهذهفياختلف

ياءالهمزةبإبدال:وروى،العظيميينبوزنالأرشميينوروى،الشريبيين:بوزن

.البخاريمفتوحة

والخول.الخدمهمعبيد:أبوقالفقدمعناهاأما

،يورسوأرس،ارش!،فهوإرسًا،يأرس،أرس،:الأعرابيابنوقال

.الاكارونوهموأدارسة،وأريسيون،أرشمون:وجمعها.أرش!فهوتأريسًا،

النسبعلىفجاءبالأروسي!تعرففرقةهرقلرهطفي)إن:بعضهمقال

)2(.(إليهم

اللفظةلهذهالأثيرابنوالإمامحجرابنالإمامأوردهاالتيالمعانيهذهومن

وقصرمعناها.علىولاضبطهاعلىيتفقوالمالحديثعلماءبأنالقولنستطيع

ضعيفة.أومرسلةبرواياتإلالج!سدالرسولعنيثبتلم)الاكارين(علىمعناها

تدلإنماالحديثهذافيوردتالتي)الأريسيين(كلمةأننرجحونحن

عليهف!نمايسلملمإنبأنههرقلأبلغقدعلبطالرسولوأنالأريوسيةالفرقةعلى

المسيحببشريةيؤمنونوكانواقومهغالبيةتشكلكانتالتيالفئةهذهإثم

.الرومدولةقبلمنبالتثليثالقولعلىيكرهونوكانواألوهيتهوينكرون

ابننقلهوماعربيةغيرالكلمةأنفارسابنعننقلماالمعنىهذاويؤيد

بالأروسيةتعرففرقةهرقلرهطفيأنتعنيالكلمة)أن:بعضهمعنالأثير

.42-1/42العسقلانيحجرابنالبخاريبشرحالباريفتح)1(

الطناجيمحمدومحمودالزاويأحمدظاهرتحقيقالأثير،ابنوالأثرالحديثغريبفيالنهاية،2(

هـ.ا383الحلبيالعربيةالكتبإحياءدار38./1
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)1(.(إليهمالنسبعلىفجاء

كلرغمالأريوسيةالحركة)إن:نقولالطويلالموضوعهذاختاموفي

لكحهامتعددةبأسماءوالأخرىالفينةبينتظهركانتأخهاإلاالاضطهادات

(.المسيحاْلوهيةإنكارفكرةالفكرةنَفستحمل

خلالفيهاالبحثأعادواقدالإصلاخدعاة)أنالعقاد:الأستاذلناوينقل

وخالفهمالقديمةالتعبيراتعندمنهمالاكثرفوقفعشرالسادسالقرن

إلهيةكلالمسمحعنفنفىالإلهيةالطبيعةمسألةفي03(لماولأح)3سوسنس

نأوقرر()بولونيةفينشأالذيأوللأ(ولأكا!كاأ)3الموحدينمذهبعلىوتفرع

كسائرإنسانا!لامريمابنعيسىالمسيحالسيدوأنالبشرفييحللاالإله

البشر()2(.

*!3ممد

تصدرالتيالإصلاحمجلةنشرتهلهمقالفيالدواليبيمعروفالدكتورذهبالمعنىهذاإلى)1(

هـ.ا993الأولربيععشرالحاديالعددالعربيةالإماراتدولةفي

.175صالعقاد؟الله)2(
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إبر

ال!ة

اإلأالىإإإك!اإ!اا

لمفى.!،"ة،9،

از%سإأاألم"ش!ااإكفأردئ!إإِ!!أإرلملم%إإإأإااألرأ

?أ

قىمم!
ث!

منسيخرجونكمتعثروا،لالكيبهذاكلمتكمأقد:كتابكميقول

دلّه،خدمةيقدمأنهيقتلكممنكليظنفيهاساعةتأتيبلالمضاجع

-2(ا:16)يوحنا:

منأعظمعبدًاليس،لكمقلتهالذيالكلاماذكرواأأيضًا:ويقول

فسيضطهدونكم(اضطهدونيقدكانواإن،سيده

يئغ!ع!ا-.12)يوحنا:ْالمييث!
!!!
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كا+!لأ-،*صمىدشء3،

ء-،؟كأ.3\9

بم!،.ش.!كا،،-؟س

لم37ةإخ+ءح!!كا03!

.؟/!ءك!::؟*!بم!-ء*،؟!+صيبنىءس-

،،ص3،ملأ،،/!،-أءا،*بم،:!(.سكا؟لا!+!

كا*/+ءكاس\!3ءاسا!يمم!ص؟ء.

32-َ)صننءّ؟كا-"*ك!!.غ!ءكاك،بر7!لأ،ك!+ء:،ث!:ثسءبر،2

ل!ء،لأ*!لا"ح-*"كا3!!--صع،؟،*+ع6ع

لا3،؟ير؟ممع؟ممما!؟بمهل!بر

-!-ءل!*ء--/3!-قي!

؟-*-ص3؟ء!

http://www.al-maktabeh.com



الخامسالفصل

الاضطهادأثر

علىا!مسلاالمسيححياةطوالإسرائيلببنيخاصةدعوةالنصرانيةظلت

السنلا.موسىبعداليهوديةعلىطرأمالتصحيحوذلك،الأرض

خاتمتهكانتوالذيالدعوةلهذهاليهودمنالعدائيالموقفولكن

المخلصينحوارييهجعلتا!سِلاالمسيحمنللخلاصدبروهاالتيالمؤامرات

الجبهةاليهودهؤلاءومثّل،ووحشيتهماليهودظلمعنبعيدًاللنجاة!ربون

والاضطهاد.للعداءالأولى

إقبالًاوجدتنطاقهمعنالنصرانيةالتعاليمإلىالدعوةخرجتوعندما

للحكمالخاضعةالمناطقفيالجديدالدينوانتشر،الوثنيةالشعوبمن

.الرومانحكاملاضطهادالجددأتباعهعرضمما،الروماني

الأولى:النصرانيشللجماعشالمطوداضطهادبدايش

كحملاتالاضطهاديبدأأنقبلالزمنمنفترةمرتأنهالقولالمهممن

بتلكيكنلمالفترةهذهفيالنصارىعددأنوذلك،النصرانيةلمحاربةمنظمة

وأتباعهاالأولىالجماعةإلىتنظرلمالرومانيةفالسلطاتمنها،يخشىالتيالكثرة

لأخهانفسهااليهوديةالسلطاتوكذلكاليهود،عنمنفصلةطائفةأنهاعلى

اليهودية.الطوائفتعددعلىاعتادت

لصغرها،الشعبةهذهقياميعارضونلاالزمنمنفترةاليهودرؤساءوظل

0005إلى012منزادحتى،قلائلسنينبضعفيعددهمتضاعففلما

ثمومنالكهنةقلوبعلىالرعباستولى)1(الأعمالسفريذكركماشخص

السنهدرينمحكمةأمامبههموجيء)2(،الرسلمنوغيرهبطرسعلىقبض

.4-4الرسلاعمالراجع1()

رسالةوانظر،4-9،21/1-91/،3-ا:81،8-521/،81-4/1أعمال)2(

.-1/8132روميةإلىبولس
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1طفقود--212*نجيد
سراحهم.أطلقثمبجلدهمفحكموا؟لمحاكمتهم

جماعةعلىللإشرافعينواالذينأحداستدعيقليلبزمنذلكوبعد

أمامللمثولاستفانوس،:واسمها!سِلا،المسيحدعوةفيالجددالمهتدين

وحكم،اللّهوعلىموسىعلىتجديفبكلاميتكلمبأنهمتهمَاوكان،السنهدرين

الأولىالجماعةاستئصالعلىالفريسيونوعزمم(،36)35-بالقتلعليه

.بالقوة

منالهروبإلىالحوارينرؤساءباستثناءا!م!لاالمسيحأتباعجميعواضطر

.)1(المحاورةالمناطقإلىالمقدسبيت

السلطاتاجتهادنتَيجةيتمالاضطهادكانالفترةهذهخلالأنهوالملاحظ

أنهمظنوااليهودقادةلأن)2(؟للدولةعامةسياسةكونهمنأكثرالمحلية

لدينهمالدعوةعلىيصرونزالوالاأنهملهمتبينولكنالتلاميذ،علىانتصروا

)3(.استفانوسموتبعدشديدًااضطهادًالاضطهادهمفعادوا

التصديرايةحملواالذينهماليهودكهنةأنالنصارىكتبنقلتوقد

مابعض(الكنيسةتاريخفيالنفيسةالخريدة)كتابلناويروي،المسيحلدعوة

:فيقولذلك،فيالكهنةفعله

اَثارهماقتفواالمؤمنينبوجودسمعوافأينماالكهنةرؤساءأماأ

.شاول:اسمهشابًّادمشقإلىفأرسلوا؟ليضطهدوهم

)بولس(أو،الطرسوسيشاولأنصارأنبصحتهاالمقطوعالحقائقومن

وهوبالغةأهميةذىواحدأمرعلىيتفقونفإنهممختلفينكانواوإن،وخصومه

الكنيسةتاريخومختصر،73صيوسيبيوستاريخ243،ا/!الحضارةقصةراجع)1(

.81/وأعمال،1/14

.55صالإسلاميالفكر)2(

.1/54الكنيسةتارب!ومختصر8،صالرسلأعمالراجع)3(
http://www.al-maktabeh.com



9لند،9ني!213--أثو*ضطهاد!خم!في

التيالراهنةالنصرانيةتشكيلفيدورهكبروعلى،بولسشخصيةخطورة

النصرانيةالديانةفيشخصيةأبرزيعدبولسأنفالواقع،اليومالناسيعرفها

إليه.آلتوماتحريفهافيبالغأثرمنلهكانلماوذلكا!سمِلا،المسيحبعد

يسومواأنيامرونهماليهودإلىرسائلوبيدهللنصارىبكرههاشتهركما

)1(.بهموينكلولطالأذىالمؤمنين

مستقلش:حطائفشهمومووفرارالمضطهدلِنالاضطهادحملا!تزايد2

البلاد.فيالحاكمةالسلطةمنيأتيالاضطهادبدأ

اليهودحكموالذي-الكبيرهيرودوسحفيد-الأولأغريباسعهدففي

بلادعلىواليًاصارفلمارومافيإقامتهأثناءبتكهنهواشتهرم(44-)41من

اضطهادًافأثارويسترضيهماليهودمنالدينرجالإلىيتوددأنأرادفلسطين

بحدوقتلهالزبدي)2(يعقوببينهممنمنهمقومعلىوقبضالنصارىعلى

)3(.م44سنةالسيف

ا!سحِلاالمسيحأتباعوملاحقةالنصرانيةعلىالقضاءحملةأغريباسوتزعم

وإلقاءوالسجونالاضطهاداتكانتيوجدونكانواوأينماصفتهمكانتمهما

)4(.عليهمللقضاءالمبررإيجادبهدفعليهمالكاذبةالتهم

)1(

)2(

)3(

)4(

أرض8،3/الرسلأعمال،بولساضطهادوانظر،541-913صعيسىنصرانيةراجع

المسيحي.الإسلاميالحوارمستقبل،8891-8041رجب،511الإسراءع

بالمسيحلحقالإنجلييوحناوأخوزبدىبنعشرالاثنىالمسيحرسلأحداكبريعقوب

.619صالحضاراتمعجم.بهاقامالتيالمعجزاتأهموشهدا!لا

باسمعرفتجمعيةإقامةواليهودهوقررهيرودوسأنالماسونيةكتابصاحبيذكر

سنةحزيرانشهرمنوالعشرينالرابعفيعليهاوالقضاءالمسيحيةلمواجهةالخفيةالقوى

أولولا،لاويآبوموأبيود،جيروم:يهوديانزعيمانالجماعةهذهيتزعموكان.مب43

اليهوديةإلىالعالمإرجاعهيجمعيتنامنالغاية)إنقائلًا:هيىودوسخاطبهمبهماجتماع

.بتصرف45،16صالماسونية(،يسوعتعاليموسحق

.4:1،5،17الرسلأعمال:راجع

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


!214*نجيل!1طفقود!
اليهوديةالمدنفيالدعوةانتشرتالاضطهادحملاتتصاعدوإزاء

وكذلك)1(.أنفسهمالمضطهدينالنصارىأيديعلىوغيرهاوالسامرة

)2(.وإنطاكيةوقبرصفينيقيةفيانتشرت

اليهودغيرإلىالمسيحدعوةتبليغقصدمنأولأنالنصارىمصادروتذكر

وأصغتالسكلَ!بالمسيحأهلهايبشروأخذالسامرةمدينةقصدحيثفيلبسهو

السامريةالمدينةفيفيلبسدعوةتابعواويوحنابطرسوأنكلامهإلىالجموع

31(.قبولًاولاقوا

لأولبالمسيحيينالتلاميذدعىوهناكتنصرتمدينةأولكانتوإنطاكية

كطائفةالمسيحيةالفرقةبمظهرالمسيحيةالمجموعةبرزتحيثم44سنةمرهّ

)4(.مستقلة

ختىللنصارىوالاضطهادالتعذيبيداهتدتعامثلاثمائةمدىوعلى

الرابعالقرنمطلعفيجزئيًّانصرًاتحققأنذلكبعدالنصرانيةاستطاعت

المذاهبأتباعبينبعدفيماالاضطهاداتكانتثمالنصرانيةقسطنطينباعتناق

لبعض.بعضهمالمختلفةالنصرانية

اليهودأيديعلىالاضطهادمنعدةأنواعًاالنصارىواجهوهكذا

أنفسهم.فالنصارىفالرومان

وضياعا!سَ!المسيحدينتحريففيالاكبرالأثرالاضطهاداتلهذهكانوقد

المقدسة.نصوصه

عدةتساؤلاتإلىالإشارةتجدرالاضطهادهذاتأثيراتنعرضأنوقبل

.84/الرسلأعمال:راجع11(

!يسورةفيالمذكرونالمرسلونإليهابعثالتيالمدينةأنهاعلىالمفسرينأكثر)2(

1/1.26الرسلأعمال:راجع)3(

93.صالعالموأديان،14صالجهادرسولسيرة،48صالإسلاميالفكر:راجع)4(
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-512خمرد!1لنيو1نيه9ألر!!طهاد-

نتائج.منسنثبتهلمامقدمةتعتبرالمقامهذافيشلبيد.طرحها

متصلسندإثباتيمكنهل:الاضطهاداتعنحديثهبعدقالحيث

الوجودمننصيبًاا!لاعيسىملةوجدتوهلالعصور؟هذهفيكتبلشيء

فيدونتالتيوالأناجيلالرسائلوهل؟حياتهغيرآخرحينفيأوحياتهحين

الثه؟عندمنالمنزلالمقدسالكتابصفةتحملالاضطهادعهد

يتحلواأنالدينيالاضطهادذلكظلوفيالإنجيللكاتبييمكنهلثم

تلكفيكتبلماالتاريخيعطيهاالتيالثقةمدىماوأخيرًا؟العلميالحيادبصفة

)1(؟المحايدةالنظرةفيهتتعسرجوفيالأناجيلمنالعهود

يسمىمابينحصلالذيبالنزاعونبدأالتأثيراتلهذهعرضيليوفيما

عنانفصلتالتيالتلامبذجماعة-اليهوديةوالنصرانيةالبولسيةالنصرانية

كانالنزاعهذا-الختانقضيةحولأورشليممجمعفيمعهوتصاد!بولس

اليهود.غيردعوةإلىوأتباعهبولستوجيهفيأثرهله

بكتاباتالتعديلاتمنكثيربعدبدأتاليومأيدينابينالتيوالنصوص

بننالخصومةفيهكانتالذيالعصرفيم07/سنةحواليالأولىالنصارى

هميهوديأصلمنالنصارىكانولماأشدها.علىالمتنافستينالطائفتين

كيفيةلنايفسرفهذاذلكبعدضعفواثمم07سنةحتىتقريبًاالمسيطرون

.م011عاموقبيلالعامهذابينفيماالأناجيلظهور

يكنلملوإنهحثالاضطهادمننوعًايعدهذاأنالباحثينبعضويرى

الكتاباتهذهإليناوصلتلماالبولسيالفكرانقساممنالمثارالخصومةجو

أيدينا.بينالتي

موجهةكانتوالتيالاضطهادحركة)إن:شلبيد.ذكرهبماهذاويؤكد

.134عتعالواالكتابأهلياكتاب27،صالمسيحيهّعلىأضواء:واجع)1(
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1طفقود--216*نجيله
ومسيحيةبولسمسيحيةظافرةهذامنخرجتالأصليينالمسيحيينضد

بهايرضىلاأشياءابتدعتقدالمسيحيةهذهكانتولما.الإغريقيةالفلسفة

النصرانيةففقدتوتجسدهببنوتهوالقولعيسىكألوهيةالأصليونالمسيحيون

سنةالهيكلتدميربعدمركزهافقدتأنبعدسيمالاالسهلالبسيططابعها

تسودكانتاليّالوثنيةبالثقافاتممزوجةالخرافاتمنبكثيروامتلأتم07

)1(.(النصرانيةفيدخلتالتيالشعوب

اضطهادمنلهتعرضتوماالنصرانيةبدايةفيوالانقسامالوضععنهذا

التعبير.صحإنفكري

فقدالنتائجمنالكثيرعنهنتجفقدالرومأنيدعلىالفعليالاضطهادعنأما

للاضطهادوكان،بالقسوةتمصفالرومانلدىالقضائيةالأساليبكانت

الردةمنضروبأحيانَاعنهنتجتوالذيالقتلىكثرةفيتجلتالتيآثاره

ديسيوس.عهدفيحدثكماالمؤقتة

سنةعشرينمندينهمنبذواالنصارىبعضأنام12عامبللينيونقل

معالناسبينينتشردينيحماسإلىأحيانًاينتهيالاضطهادهذاوكانمضت

121.فيهالمغالاة

جعلتوالتيالاضطهادأتهذهالمبكرتاريخهافيالنصرانيةعلىمرتوقد

التلاميذفقدتأنبعدسيمالاالعقائدفيالتذبذبمرحلةتعيشالديانةهذه

ا!المسيحعاصرالذيالأولالجيل-الأصليينالدينورجالالمخلصين

منوالفلسفاتالأفكاربهاتذهبالريحمهبفيفأصبحت-تعاليمهونزول

)3(.آخرنقيضإلىنقيض

.641صالطهطاويوالميزان،591-491صحلمي،والأديأنالإسلام:رأجع)1(

الحقواظهار،701-601صوالتعصبوالتسامح51،2صوتطورهانشأتهاالمسيحية)2(

385./11الحضارةوقصة2،613/

بينالمسيحيةالعقائد244،-243صطعيمةالمقدسةالأسفار1،46/الم!سيحيةتاريخ)3(

.221صجودةهاشم-والعقلالقران
http://www.al-maktabeh.com



217--أثو!ضالهاد!خصري!1لنممو1نيه

أدىماوهوالوثنيةفيالنصارىمنعدددخولعنهنتجالاضطهادإنبل

التيالتياراتبعضرالنصرانيةتشربتأنفكان)1(التدينفيعامضعفإلى

اضطهادعنالناتجةالحقيقيةالمخاطرنتيجةوغيرهاكالمانويةعاصرتها

)2(.الإمبراطوردةالسلطات

الأوساطفيسائدةعقديةبفوضىالثالثالقرنمنالثانيالنصفوتميز

بسببالفوضىوعمتالشعبيةالأوساطفيالإيمانبساطةجانبإلىالمثقفة

عنبحثًاالثانيالقرنأواسطمنذالنصارىالمفكرونفشرهاالتيالتأويلات

فيا!لوجودةالثقافاتوبينمقدسةنصوصمنأيدجهمفيهابينيلائمتعبير

المذاهبمنعليهافرضهيرادبماالمضطهدةالبلادودانتفيهاهمالتيالبلاد

)3(.والتصورات

للرومانمجاراةالنصرانيالتشريعفيحربمماأبيحالاضطهاداتفترةوفي

)4(.الجديدالدينفيللدخولولاستمالتهمالحاكمين

ماوخاصةالدينيةشئونهمفيبهيقومونماكلجعلتالاضطهاداتوهذه

الأعداءعنخفيةوفيجهرًا،لاسرًّابهيقومونالشريعةببيانمتصلًاكان

عمايحكىماإلىتطمئنلاالنفسيجعلماظلمتهافييحدثوالسرية.المترقبين

ويتسامعفيهايجرلممااجتماعاتهاعلىيدسأنمنمانعولافيها،حدث

(.)ْالاجتماعاتتلكفيحدثتماأمورًاالجمهور

والأخلاقيالسلوكيالانحرافمنكثيرةصورالسريةهذهورافق

وبلاداليونانفيالنصرانيةانتشارتزايدمعظهرتالتيالرهبنةإلىبالإضافة

.161صالتثليثإلىالتوحيدمنالنصرانية)1(

.08صالإسلاميالفكر)2(

.651صوالتسامحالتعصب08،صالإسلاميالفكر)3(

.621صح"+اول!3مهلأ،زول*أ(43،-فىح()4

33.-32زهرةأبوالنصرانيةفيمحاضرات)5(

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


1طفقود--218*نجيد
بمثابةالرهبنةفكانتوالأخلاقيالدينيالمستوىانحطاطإلىأدىمماالشرق

يفرون-الاضطهادوبتأثير-الرهبانكانحيثالانحطاطهذاعلىفعلرد

منبهتتسموماالرهبنةهذهفيفيبالغونالبطشيدتنالهملاحيثإلىبدينهم

)1(.السرية

ولكنا!سحِلاالمسيححياةإلىالرهبنةحياةيردأنالكتاببعضحاولوقد

لمأنهإلاالرهبنةإلىأشارا!نلاالمسيحإنقالوا:حيثالكتابغالبيةردههذا

إلىتطورتثمالانعزالفيالسببهيكانتالاضطهاداتولكنيفرضها

)3(.البيئيالتأثيرهذاتؤكد)2(منظمةمدارسأصبحتأنإلىالرهبنة

فيواختلفواالنصرانيةالطوائفَعقائدتباينتوقدإلاالرابعالقرنيبدأولم

فيتنازعواحيث؟الطوائفتلكبينصداماتوحدثتشديدَا،اختلافَاذلك

)4(.مبتدعةكثيرةأقوالوظهرت،ذلكفيوتوسعوا،المسيححقيقة

للفصلالمجامعانعقادفيسببًاكانتالنصارىبينظهرتالتيالبدعوهذه

مثلتوالتيالكنائسانقسامفيالسببكانتوكذلك،الأقوالهذهفي

بعد.فيماالنصرانيةالمذاهب

عندتاريخيةأحداثمنثبتماعلىأثرالاضطهاديكونأنيستبعدولا

لانطلاقمثارًافكانتبهاآهنواالتيالخارقةعيسىولادةمثلالنصارى

يكونأنيستبعدولا(.)ْمكانكلفيالمنتشرالاضطهادظلماتفيالأخيلة

هذهمنوالحسابوالقيامةوالفداءالصلبعقائدمنظهرلماقبولهم

.التأثيرات

.144صالدياناتقصة85،،81،82صالإسلاميالفكر)1(

325.صالتوحيددعوةعننقلَاالرومكتابهفيرستمأسد)2(

5.32صالتوحيددعوة:راجع)3(

+601،461صالنصرانيةهيما5،3صوتطورهانشأتهاالمسيحية:راجع)4(

.69صوالتسامغالتعصب(ْ)
http://www.al-maktabeh.com



-912ء1لنم!و1فيهخوفي!ث!عطهادأثر-

وأالرومانمنوقعتالتيتلكسواءالدينيةالاضطهاداتنتائجمنوكان

الطوائفعلىالنصرانيةالطوائفبعضمنأوالنصارىعلىاليهودمن

كتبهمأعدمتفقد،الأناجيلوضياعالسندانقطاعفيسببًاكانتالأخرى

به.جاءوماالمملابالمسيحالصلةتنعدمكادتأوانعدمتحتىبالإحراق

مخالفيهموبينبينهمكانتالتيالمناظراتفيالنصرانيةعلماءاعترفوقد

بصاحبالمتصلسندهافقدفيسبباكانتوالكوارثالاضطهاداتتلكبأن

الظنعلىدونتالتيالأناجيلوتعددتالأصليالإنجيلضاعإذالشريعة

)1(.والتخمين

حيظ)2(،الظلامفيكتبوهاكتابتهافيكاتبوهافكرعندماالأناجيلوحتى

تحت!كتبتالأئاجيلإنس،-ءبلسريةدعوةإلىالنصرانيةالدعوةتحولت

وكانسرَّا،نسخهايتناقلونوظلواالخاصةبلغاتهمكاتبوهاكتبهاالاضطهاد

لغتهإلىترجمتهابعدمشافهةالتعاليمعنهميأخذالنصرانيةفيالجديدالداخل

بتلكللأتباعيسمحونالدعاةيكنولمسرًّا،قومهبنيفييبثهاثمالدارجة

أيضًا.الكتبوعلىأنفسهمعلىخشيةعليهايطلعونهمأوالنسخ

منقليلةفئةأيديفيللنصرانيةالدينيةالمصادرانحصارإلىأدىذلككل

)3(.وحدهمعليهموتأويلهاشرحهاواقتصارالناس

الأوساطاحترازإلىتشيرالقصيرتانوالثالثةالثانيةيوحناورسالتا

المقاطعةهذهفيالوثنيةالفعلردودمنوخشيتهاالتبشيرفيالاَسيويةالنصرانية

الإمبراطور،عبادةفيهاانتشرتالتي

موقف،والصلبالتثليثعقيدتا321،صالتوحيددعوة2،613/الحقإظهار:راجع)1(

.القرىامجامعةهـماجستير،ا204ثورييونس!منهما،الإسلام

.913صعيسىنصرانية:راجع)2(

.126-125صالعلمانية:راجع)3(
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-1طفقود*نجيد22ْ

الجديدةالنصرانيةالطائفةصرفعلىساعدتالاضطهاداتهذهإنبل

وانتظارالممسيحعودةفيبمعتقداتهافاكتفتوالتدوينبالكتأبةالاهتمامعن

)1(+يديهعلىعالوشيك"الخلا

الكتبتسليمإلى-الاضطهادنيرانتح!لجأواَالأساقفةبعضإن

.قرطاجفيحدثكماالرومانيةالسلطا!إلىالمقدسة

النصرانيةبهامرتالتيالعصيبةالفتراتأنالجميعيجمعيكادوهكذا

الإنجيل.فقدانفيا؟لأسبابأهممنكان!

المسيحية-أي-تعترضهاالتيالصعاب)وأولجينيبير":شارل9يقول

بضعفالأخرىالنصوصسائرعنتمتازالتينفسها21لنصوصفينجدها

التيتلكهيوأهمبهاالنصوصهذهوأقدمالتضيقوعسروالاضطرابالسند

)2(،الجديدا!عهداحتواها

بانالنصارىعلماءعنوالخالقالمخلوقبينالفاروقصاحبونقل

فسادأنكتبهمفيوصرحواالصحيحالإنجيلضياعسببهيألاضطهادات

وقوعهاوتكررم64سنةظهرتالتيالاضطهاداتتلكجراءمنالنصران!ية

م،274م،257م،025م،225م،212ام،18ام،70م،59م،65سنةفي

لدىحاليَاالموجودةالأناجيلهذهعلىالحالاستقرحتىم131سنةإلىم303

)3(.النصارى

ودياناتالمسيحدين)إن:فيقولذلكعنالجبارعبدالقاضيويتحدث

يتكاملحتىتدريجئاالأياممرعلىو"لكنواحدةجملةوتتبدلتتغيرلمالرسل

.15صالمسيحيةالعقائدمصادرفيالمسيح9،"البلاءجذور2)1،

23.صجينيبيروتطورهانعشأتهاالمسيحيهّ)2(

،بولدنمروانالمعلمعنهمنقلوممنيسيربتصرف15صوالخالقالمخلوقبينالفارق31(

والمعلم،ستروسوالمعلملادوك،والمعلملادوك،قبويسوالمعلمكوسون،والحكيم

بيار.والمعلم،جالوليون
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وماتغلبواحتىيكثرونالباطلوأهليقلونالحقأهلزالوماالتغيرهذا

)1(.الحقبهم

*!"

.1152/النبوةدلائلتثبيت)1(
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للكنيستكالكبلِايقوالاناثقاقوالمذاهبالفرق

المسيحيش:الفرقخلافات

بالمسيحييننزلالذيوالتعذيبللاضطهادكنتيجةالخلافاتهذهظهرت

منالغربيالنصففيالخلافاتهذهأولوكان.دقلديانوسحكمأيام

قبلمنالمعينقرطاجةأسقفكايكيليانوسأعلنإذأفريقيافيالإمبراطورية

ولمدقلديانوسلاضطهادرضخواالذينالكهنةجميععنعفوهرومابابا

وبعضهمتحرقلكيلسلطانهالأناجيلفسلمواتعذيبمنبهمنزلمايتحملوا

بالمسيح.وإيمانهاعترافهعنتراجع

العفوهذاعلىالمتطرفينالكنيسةرجالأحدوهودوناتوسفاعترض

أسقفًاوانتخبوهمؤيديهبعضحولهوتجمعأفريقيا.كنيسةعنانشقاقهوأعلن

فيدوناتوستحملهاالتيللآلامنظرًاروماباباقبلمنالمعينللأسقفبديلًا

قسطنطينالإمبراطورواختار.دقلديانوسعهدأيامعقيدتهعندفاعهسبيل

روماباباإليهموضمالفريقينبينللحكم)فرنسا(الغالبلادمنأساقفةثلاثة

أتباعيرضولمدوناتوسبإدانةالحكموصدرأتباعهمنإيطاليًّاأسقفًا15

جميعيمثلونأساقفةالإمبراطورودعافاستأنفوه.الحكمجمهذادوناتوس

.دوناتوسضدالسابقللحكممؤيدًاقرارهموجاء.الإمبراطوريةولايات

الحكئمالإمبراطورمنوطلبواالحكمدوناتوسأتباعرفضالثانيةوللمرة

.الخلاففيبنفسه

قرارًافأصدروأتباعهدوناتوساضطهادجدوىعدمقسطنطينوأدرك

دوناتوسمنبنفسهلينتقمدلّهالحكمأوتركبالمنشقينماعقابإنزالبعدم

فيماالتحكيمحقلهأصبحوقدالقضيةهذهمنقسطنطينوخرجوأتباعها.

إلىالكنائسمجالسدعوةبحقيتمتعوأصبحلاهوتيةمنازعاتمنينشأ

المختارالكنيسة)خادمأصبحإذمقدسةمكانةعليهأضفىوذلكالانعقاد.
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أ.بالرسلوالشبيهاللّهعند

كنيسةأسقفأعلنإذ-المرةهذهمصرفي-الشرقفيمماثلخلافوظهر

ثمدقلديانوساضطهادإبانكفرواالذينالمسيحيينعنالعفوالإسكندرية

التسامحهذاعلىأسيوطأسقفميليتوسفاعترضالمسيحيةإلىوعادواتابوا

الإسكندرية.كنيسةعلىمؤيديهمنعددمعهوانشق

النصرانيش:تحريففيواثرهاالنصرانيشالفرق

منالثانيالنصفمنذالنصرانيةالفرقظهورفيالمؤثرةالعواملبدأتلقد

وكانتالأخرىيخالفرإلًاالعقيدةفييرىمنهاوكُلّالميلاديالأولالقرن

.ومحورهالخلافموضوعهينفسهاالمسيحشخصية

عرفوهكماالمسيحبطبيعةإيمانهمعلىالسملاعيسىرفعبعدالكثيرونظلفقد

الأولى(إالجماعةهؤلاءمنوكانالمقامهذاعنيرفعوهلمرسولابشرًاقبلمن

التوحيد.إلىالداعينمنوغيرهآريوسوأتباععنهاتحدثناالتي

عنيرفعهأنحاولمنالمسيححياةفيوجدقدأنهالباحثينبعضويذكر

جاءالتيوالمعجزاتالخوارقإلممابالنظر-البشريةالرسالةِمقام-المقامهذا

بها.

فيالحوارينغيرمنالأتباعبعضفيالشكساورهالسحلاالمسيحوكأن

هو؟أنيتعرفونمنأوأنتميوفا:لهمفقالدعوتهوحقيقةلحقيقتهفهمهم

)1(.االمسيحأنت:بطرسأجاب

الأفرادتأليهمنالمغاليةالنزعةهذهوجوديؤكدماالرسلأعمالفيوردوقد

بولسصنعمارأوالماأفالجموعالمعجزاتخوارقمنأيديهمعلىيجريلما

سمعفلماإليناونزلوابالناستشبهواالآلهةإن:قائلينأصواتهمرفعوا

أيها:وقائلينصارخينالجمعنحوووثباثيابهمامزقاوبولسبرناباالرسولالن

الأرثوذكس.طبعة89،2/متى11(
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بأننبشركمونحنمثلكمالاَلامنقبلبشرنحنهذاتصنعونلماذاالرجال

وكلوالبحروالأرضالسماءصنعالذيالحياللّهإلىالأباطيلهذهعنترتدوا

)1(.فيها،ما

فكرةا!المسيحرفحبعدشاعتقدأنهإلىالكتاببعضذهبوهكذا

المسيححياةفيالفكرةلهذهالأولىالبذورووضعتالفرقبعضعندتأليهه

رفعهوبعد-فإنهاوواجههاا!سِلاالمسيححياةفيالبذوروجدتقدكانتوإذا

منبولسبهنادىبمابدءًاالوجودإلىفظهرت)2(ويبرزهاينميهاماوجدت-

البلادفيبالوثنيةالمختلطةالعقائدمنذلكتبعومادلّهوبنوتهالمسيحألوهية

ديانتها.معيتواءممماالنصرانيةإلىفيهادعاالتي

منقرننصفعليهامف!النصرانيةانيقررديورانتفإنيكنومهما

)3(.المسم!همةألهعقمدةفيتتخا9حمدلالتهماستةأخهافممالا-مانالا

ودعوته.آريوسأيامبذلكيقصد

طوائفبينالاختلافشدةفيالاكبرالأثرالموحدينهؤلاءلتمسكوكان

غيرمنغيرهموبينبينهمالاختلافشقةتباعدتحيثالأولىالنصرانية

شديدًا.تباعدًاالموحدين

غيرمنفقطاللّهعندمنرسولأهو:المسيحهويةحوليدورالخلافوكان

صلةباللّهلهأم؟وخلقهاللّهبينالسفارةشرفمنأكبرمنزلةلهتكونأن

الابنبمنزلةاللّهمنفيهايكونبحيثرسولمجردمنأكبرفيهايكونخاصة

وكل؟الصفةتلكللّهكماالقدمصفةلهللّهابنًايكونأوأب؟غيرمنخلقلأنه

إليهاودعاا!سلأالمسيحبهاجاءالتيالصحيحةالنصرانيةهينحلتهأنيزعم

الرسل.أعمال)1(

.لا338.صالتوحيددعوة98،صوالنصرانيةالإسلامبينبرناباإنجيل:راجع)2(

.21/02الحضارةقصة:راجع)3(
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)1(.بعدهمنتلاميذه

كلاستمدهاالتيوالمذاهبالعقائدتلكوتباينالاختلافاتلهذهونتيجة

منذنظرهموجهاتوتشعبتالنصارىبينالشقاقانتشربيئتهمنمذهب

)2(.الأولىالعصور

مجمعبعدالأولىوالجماعةبولسبينالخلافأمرمنكانماذكرسبقوقد

الفتراتأكثرفيبقيتكانش!وإنوتطورتالخلافاتواستمرتأورشليم

التيوالكوارثالاضطراباتفتراتفيفرديةحالاتفيإلاتظهرلاكامنة

إعراضمنبعدفيماوأتباعهبولسمنكانماالمقامهذافيننسىولابهمنزلت

أيديهمبينالتيالنصوصعنإعراضوبالتاليومبادئهاالأولىالجماعةعن

مكتوبة.أمكانتشفوية

ملتويةآراءالنصرانيةفيفشتقدكانتحتى-الثانيالقرنلاحوما

)3(.الإنجيلوجوهرالأولىالمسيحيةالرسالةعنحادتشاذةومذاهب

بينتروجنحلةوكلالمقالاتهذهتقويمعلىتعينالتيالكتبتوجدولم

تعظيمالناسأذهانفيرسخقدكانأنهسيمالاوحجتهالداعيبقوةالناس

)4(.الموذولالغلوإلىالمعقولالتعظيممنانتقلواثما!سحِلاالمسيح

المسيحرفعبع!دالأولمماالثلاثةالقرونفيوالمذاهبالفرقكثرتوهكذا

بدأهاالتي-المسكونيةالمجامعوالفرقالاختلافاتلهذهنتيجةفتكونتالمي!لا

أركانمنركنًاتمثلوأصبحت-تلاهومام325سنةنيقيةبمجمعقسطنطين

(.)ْالكنسيالتنظيم

332.صالتوحيددعوةباختصار،221صزهرةأبو،النصرانيةفيمحاضراتراجع)1(

332.صالتوحيددعوة،94صالدينيالاضطهادراجع21(

.91صسعيدحبيبقرنَاعشرونالتاريخموكبفي)3(

.541،551صزهرةأبو،النصرانيةمحاضراتراجع)4(

334.صالتوحيددعوةراجع(ْ)
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تأصيلفيسببًاكانعنهانتجوماالمجامعأنيرىشلبيرؤوفد.كانصان

)1(.وتبلورهاالمسيحيةالفرقظهور

أهممنوكانت-الفرقاختلافاتحولهادارتالتيالعقديةالقضاياأما

المختلفةوالفلسفاتالأهواءبهالعبتوالتيالفرقتلكتكوينفيالعوامل

يأتي:فيمافتتركز-كبيرًادورًا

الثالوثمفرداتتأصيلومحاولةالأقانيمالمثلثالإلهفكرةظهورا-

.الفرقبعضعندالأقنومي

ووفاته.ولادتهحيثمنالمسيحهويةحولالنزاع2-

.القدسالروحألوهيةحولالنزاع3-

.واللاهوتالناسوتودعوىا!سمِلاالمسيحطبيعةفيالنزاع-4

.القدسالروحانبثاقحولالنزاع5-

النصرانية.العقيدةصميممنوأنهاالصليبقضيةآ-

النصرانيش:ثىعصور!ورالفرق

الفرقظهورجمثمنعصورثلاثةإلىالنصرانيةعصورنقسمأدطويمكن

ونشؤها:

ا-عصرالتوحيد:

ظهوربدأثمرفعهإلىا!سحِلاالمسيحدعوةبدءفيظاهرةالتوحيدإلىوالدعوة

حتىالنصرانيةفيبولسدخولمنابتداءًالسنلارفعهبعدوالانحرافالخلاف

واضحظهورالمرحلةهذهفيللتوحيدكانوقد.م325سنةنيقيةمجمعانعقاد

العصر.ذلكفيانغرستقدوالانحرافاتالفرقب!ذورأنكما

عصرالتتليث:2-

بفترةذلكتلاماثمال!لاالمسيحلألوهيةنيقيةمجمعإقرارمنوبدايته

.112صالمسيحيةعلاضواءراجع)1(
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ومام381سنةالقسطنطينيةمجمعفيالقدسالروحألوهيةإقرارمنوجيزة

قراراخها.فيالتثليثوثبتتأقرتالتيالمجامعمنتلاه

3إلعصرالأضر

الثامن:المجمعبانعقادويبداالانقسامعصر

م.986سنةالمنعقداللاتينيالغرببالثامنالمجمع-

م.987سنةالمنعقداليونانيالشرقيالثامنالمجمع-

)1(غربيةوأخرىشرقيةكنيسةإلىالكنائسانقسامعنهماتولدواللذان

الطائفةبهاتخالفمعينةبآراءتناديلهاتابعةطائفةكنيسةلكلوأصبح

الفصل.هذافيسنوضحكماالأخرى

التوحيد:عصراولا:

النصارىوانقسمالمسيحألوهيةقضيةحولالعصرهذافيالصراعنشألقد

هأ-)102،فها!أخحهِهـ!ب5دطادد!ي!د!تَ؟10،4حدها!أههه؟ةالف!لهذهفمحا؟لهت

التالي:النحوعلىوذلكالطوائفمنجملةالفريقينمنكلويشمل

:الموحدون

كانفقداَنفًاذكرناكماأمرهاأولفيللنصرانيةالعامالطابعهوالتوحيدكان

أسماءإلىالنصرانيةالمصادروتشير.الأولىالنصرانيةالجماعةعقيدةهو

وإنبالتوحيدوقولهما!سلاالمسيحلألوهيةب!نكارهمعرفواموحديناشخاص

المسيح،ألوهيةإنكاريجمعهملكنالمختلفةالأقوالبعضمعتقداتهمفيورد

حيثبلاجيوس.كربوكراتس،السقاص،أمونيوس،كورنثوس:ومنهم

.941صزهرةأبوالنصرانيةفيومحاضرات،121صالمسيحيةعلىاضوأءراجع)1(

التثليثصإلىالتوحيدمنالنصرانية01/30،2صالعشرينالقرنمعارفدائرةراجع)3(

للجعفريالنصارىعلىالرد00،2-991صالطبريربنلابنوالدولةالدين،166

الفنوناصطلاحاتكشاف1،4-93صآثارهمنابعهالإسلاميالفكر72،-71ص

والتاري!البدء25،صالإسلا!فيالفلسفةتاري!85،-581/المغني1،س3/85

4/42.46-

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


طفقود!1*نجيك-228

)1(.الرسائلفيأسماؤهموردت

القائلةالفرقبعضالأولىالعقودفيظهرتفقدالموحدةللفرقبالنسبةأما

فعندهاالمعتقدونقاءالنفوذوقوةالشهرةحديبلغوالموإنالمجردبالتوحيد

فهمعنلقصورهمبالنسبةشائعةكانتأوشاعتالتيالانحرافاتمنجانب

تأليهونفيبالتوحيدالقوليجمعهمذلكرغمولكنهما!سِلأالمسيحدعوة

)2(.المسيح

.المقدسبيتكنيسة-الأولىللجماعةامتدادَاالفرقهذهكانتوقد

الفرئ:هذهأهمومن

الأبيونمِون:ا-

الأغمارتعنيربماوالتي)أبيونيم(الأصلالعبرانيةالتسمميةبهذهعرفواوقد

علىأطلقوهالذينهمالاسمهذاإنوقيلاليهود،نكراتمنكانوالأنهم

)3(.اللّهإلىالفقراءأنهمبمعنىأنفسهم

اعتقدوالأنهمبالأبيوينينبممواأنهم(الكنيسة)تاريخكتابصاحبوزعم

وليس)4(التفكيرفيفقرهمعنيعبرالاسمفهذافقيرةاعتقاداتالمسيحفي

زعيمهافإن(.)ْوافىد.ذهبكماإليهفتنسبالفرقةهذهزعيماسم)أبيون(

)6(.(الفريسي)سيرنيشيدعى

هذهبينكبيرتشابهوهناكوالعرقالشامفيالأولىالجماعةالأبيونيونورث

استدلوقدالميتالبحرمخطوطاتعليهتدلكماقمرانواديوجماعةالجماعة

يوسيبيوسالكنيسةتاريخ435،-428عالتوحيددعوةفيأقوالهمتفصيلراجع)1(

.1/431الأقباطتاريخ،3571/

واحتمالعنهمخصومهمحكايةمنالفرقهذهعنالحديثفيالمعتمدأنملاحظةيجب)2(

هنا.واردوالافتراءالكذب

.43صالنقديةالموسوعةراجع)3(

.155صيوسيبيوسالكنيسةتاريخ41(

.412صوافيالمقدصةالأسفار(ْ)

.43صالنقديةالموسوعة)6(
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البقيةوهيالحقمثلتقدهذهالفقراءجماعةأنعلىالباحثينمنكثيربهذا

)1(.أمرهمأولفيالنصارىعليهكانمماالصالحة

فيظهرتوقيلم75سنةأورشليمخراببعدالفرقةهذهظهرتوقد

نإوقالوا:المسميحبألوهيةالقولرفضواوقد)2(.الميلاديالثافبالقرنأواخر

نبي.سوىليسالمسيح

أخذتوقدوجوبهفيلرأيهمالختانكنيسةأتباعالجماعةهذهعلىوأطلق

واعتبرواموسىشرائعجميعأقرواوقدبولسمحاربةعاتقهاعلىالفرقةهذه

القديم.العهدأسفارعنهتحدثتالذيالمنتظرالمسيح

بلالشتاتومراكزالمجاورةوالأقطارفلسطينفيأفكارهمانتشرتوقد

نيقيةمجمعبعدأي-الميلاديالرابعالمّرنأواخرفيانقرضتثمروماوبلغت

.والسلطانالحكمبقوة-

هذافياعتمدتالتيالأربعةالأناجيلغ!يرإنجيلًاالجماعةهذهوتعتمد

)3(.الأبيونيين()إنجيلأو(العبرانيين)إنجيل:لهيقالالمجمع

لنه(:)الموحدين2جماعش

كانواأنهمالسابقةالجماعةوبينبينهموالفرق،موحدةجماعةوهم

بالديانةتأثرواالذينالمبتدعينالنصارىيواجهونوكانوااليونانيةيستخدمون

وماالشامبلادفيانتشارًاأكثرالجماعةهذهكانتولذلك،اليونانيةوالثقافة

جاورها.

بأنوقالواالثالثالقراصاوبداياتالثانيالقرنأواخرفيالجماعةهذهظهرت

.الأديانمذكرات1()

الرسل.رسائلعننقلأ266صالرسلعصرفيالمسيحيةالكنيسة)2(

793،صالأعظميوالمسيحيةاليهودية86،صالطهطاويالتوراةفيمحمدراجع)3(

،124-581صوافيالمقدسةالأسفار87،-86صوالتثليثالتوحيدبينالمسيحية

37.صالمسيحيةالعقائدمصادرفيالمسيح
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الكلمةبراففيىمخالفوهمسماهموقدثان.معهوليسالواحدتعالىدثهالملك

ا!بأنهأقروالكئهم!!ا-ا!المسيحأي-الكلمةيكونانرفضوالأنهم

القدسوالروحالكلمةبأنالمؤلهيندعوىورفضوا،البتولولدتهالثهمنكلمة

الخالق.وحدانيةوكدواإلهان

وقدم(.022)توثيودوتسروما،فيم(023)تأرتيمونممثليهاوأهم

أنكرهالذيالتوحيدبعقيدةالإقرار:الأصليةالنصرانيةعقيدةأدقارتيمونذكر

فكتورأيامإلىبالوحدانيةالقولعلىكانواالأساقفةجميعأنوذكرالمبتدعون

)1(.ام(99-)918

منهم:النصرانيةتاريخفيالكبيرالأثرلهاكانوالتيالموحدةالفرقأهمأما

:طيون3إلشميشا

أتباعمن)2(م265سنةلإنطاكيةأسقفًاكانالشمشاطيبولسأتباعوهم

وأنهورسولهاللّهعبدعيسىوأن،الخالصالتوحيدعقيدتهموكانتأرتيمون

كانأنهالشمشاطيبولسعقيدةفيالنشارويضيف)3(.ألبتهإلهيةلاإنسان

اللّهوأن)4(.والاتحادالولادةعلىلاالتبنيعلىابنهوسماهكرمهاللّهأنيرى

الروحبألوهيةولاالكلمةبألوهيةيؤمنونلاوأتباعهوهوواحدجوهر

.القدس

يشرحعندماالبطريقوابنبالبوليقاذيين.المؤرخينبعضعندوشممون

كانص!ان(.)ْالمثلثينمنأنهيوحىبماكلامهيؤولالشمشاطيبولسمذهب

.551صالمقدسالكتابتراجمفياختلافات)1(

الملة893،صالأعظميوالمسيحيةاليهودية86،صالطهطاويالتوراةفيمحمدراجع)2(

124.عوافيالمقدسةالأسفار113،-112صوالنحلة

.011-901صالفصل،151صزهرةأبو،النصرانيةفيمحاضرات)3(

.24صالمسيحيةالطوائفنشاة،79صالنشار،الإسلامفيالفلسفيالفكرنشاة)4(

.151صزهرةأبوالنصرانيةفيمحاضرات(ْ)
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الكنيسةتاريخفيتعرضوقدحال،المثلثينعقيدةيوافقلاالشمشاطيكلام

)1(.الأولىالعصورفيالكنيسةهراطقةأكبرمنبأنهللاتهام

م926سنةإلىم264سنةمنالفترةفيمجامعثلاثإنطاكيةفيعقدوقد

وأتباعهمذهبهبقيلكنوطردهحرمانهالمجامعهذهوقررتأمرهفيللنظر

التثليثعقيدةأصبحتأنبعد)2(.الميلاديالسابعالقرنفيانقرضواحتى

بعد.فيماسنرىكما.عامةبصفةالنصارىعقيدة

هـالأربوسيون:

فيقسيسًاكانبالموحدالمشهورم(336-م)025أريوسأتباعوهم

بهواعترفالدينيبنشاطهوعرفالميلاديالرابعالقرنبدايةفيالإسكندرية

عام-الإسكندريةكنيسةرئاسة-تولىالذي)إسكندر(الجديدالأسقف

.اس!م3

عبدأحمدونقل)3(.للّهوابنَا!!اوليسبشرمجردالمسيحبأدطاعتقادهوكان

اللّه-كلمة-الكلمةهوالمسيحأنيثبتأنحاولقدأريوسأن:الوهاب

عنمختلفجوهرمنإنه؟الحقيقيوجودهفياللّهيشاركلافإنهعليهوبناء

المخلوقاتأولأنهرغممخلوقوهو،الأبمعأزليًّاليسفهوالأباللّهجوهر

موجودًا.فيهالابنيكنلمزمنهناككانوقدوأرقاها

بهالمخلوقاتأرقىالمسيحأنترىالأريوسيةأنمخالفوهمعنهموينقل

بينهالعلاقةولكن،ربانيمخلوقفهواللّهمعخاصةعلاقةولهشيء،كلخلق

كجوهرالابنبجانبيقفوالروحالإلهيالعطاءعلىتتوقفالمخلوقاتوبين

937.صالكنيسةتاريخ)1(

86.صالتوراةفيمحمدراجع)2(

والمسيحيةالإسلامبينالدينيالفكرفلسفة281،-1276/الكنيسةتاريخمختصرراجع)3(

/2.287
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)1(.مستقلثان

وقدالإسكتدريةكنيسةرئاسةفي)إسكندر()اثناسيوس(خلفوقد

اللّهيشاركمخلوقغ!يرإلهالمسيحأنإلىذهبحيثعقيدتهفيأريوسخالف

فمنإلهالقدسوالروحإلهوالابنإلهفالأب،القدسالروحوكذلكأزليتهفي

)2(.بالثالوثيعتقدأنفعليه-زعمهحسب-نفسهيخلصأنأراد

ومقدونيةوفلسطينالإسكندريةفيالكثيرونلأريوستشيعوقد

تلكفيالإسكندريةكنيسةداخلعدةافتراقاتوحصلتوالقسطنطينية

،وكفرهالكنيسةمنأريوسبطردنيقيةمجمعحكمم325سنةوفي،الفترة

)3(.الانقراضفيفرقتهفبدأتالمسيحبألوهيةقرارهوأصدر

النصرانيةالمصادرفبعضالعقيدةهذهإلىدعامنأولأريوسيكنولم

)4(.المسيحألوهيةينكركانمرقسأنتذكر

أريوسمذهبذهبقدأسيوطكنيسةقسيسملتوسكانأريوسوبعد

مجمعبعدتبعهاومنالأريوسيةالفرقةانقرضتوقدالتوحيدعقيدةفي

)ْ(.نيقية

:المينحرفون:نياتا

وفيهمالنصرانيةفيدخلوامنآراءوجدتالموحدينوبجوارالعصرهذافي

اَراءمننفوسهمفياستقروماعرفوهماضوءعلىالنصرانيةففهمواوثنيةبقايا

الأقباطتاريخ2،287/الدينيالفكرفلسفة،16-11-01صالموحدينطائفةراجع)1(

-162صالرسلرسائل88،صوالتثليثالتوحيدبينالمسيحية،بتصرف15ص

.167

.43-42صالمسيحيةالطوائفنشأةراجع)2(

المسيحيةصعلىأضواء87،صالطهطاوي،والقرآنوالإنجيلالتوراةفيمحمدراجع)3(

.13-21صالموحدينطائفة،212

.53-92صالمسيحيةالطوإئفنشأة)4(

87.صالطهطاوي،والقرآنوالإنجيلالتوراةفيمحمد(ْ)
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هي:الفرقوهذهسابقةومعتقدات

ا-البولسيش:

فيظهرتطائفةأولوأتباعههوويعتبر(اليهودي)شاؤولبولمسإلىنسبة

الأولى.الموحدةالجماعةمقابل

التيوتحريفاتهبولس!انحرافاتعنوتحدثنافصلًاعقدناوقدسبقكما

الفرقوتعتبر.أتباعهبينوأشاعهاالنصرانيةفيالتوحيدعقيدةعلىأدخلها

الأولى.بولسجماعةذيولمنالعصرهذافيالتوحيدعنالخارجة

الباطنيش:الغنوصيش2

الباحثونويذكرالميلاديالثانيالقرنوأوائلالأولالقرنأواخرفيظهرت

ويرجعالإسكندريةفيظهورهاوكانالهللينيةللنصرانيةالسبيلمهدتأنها

سيمونإلىوتنسب.الصحيحالطريقعنحادوايهودإلىأصلهاالباحثون

سصتةلمدفتتمهادرخه؟ؤعه؟برطي!لص5حا!بت-ة!4الر؟-ا)ذاعص-اءهـيمِهـ1ا)عص-المر

هللينيًّاثوبًاوإلباسهااليهوديةعنالنصرانيةفصلإلَىتهدفوكانتم135

ورفضوالفحشاءالإباحةبطقوسواشتهرواعليهاالهللينيةالفلسفةفأدخلوا

التشريم.

وتدعىوالشر.المادةخالقالشرإلهويقابلهالخير،إلهبإلهين:قالواوقد

ومنالطائفةهذهاندثرتوقدإسرائيلبنيفيالدعوةحصروترفضالعالمية

وظهورالحقةالنصرانيةلتحريفاندثارهاقبلمهدتولكنهاإليهاينتسب

)1(.المثلثةالنصرانية

إلىيعودأوظهرالغنوصيالمذهبأنإلىذهبمنالعلماءومن

العلمأنإلىذهبوقدتراجانزمنإنطاكيةفييعلمكانالذي)ساتورينيوس(

،54صالطوالْفنشأة317،-316صولول،43لأآهكا!3لأا3"صأأأولكاأ،43لأراجع)1(

.54ولكاص4ط(؟!ولهآهس!ثا،ص!لأا-لةطحس!ولث!حول+ه،43
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شعلةعلىيحتويالعالموهذااليهودإلهكانأحدهمملائكةسبعةبواسطةنشأ

جسمًاولابشريةولادةلهتكنلمالذيالمخلصنزلولقدالأبمنالحياة

الخلاصودكونالشعلةهذهيملكونيكونوالمالذينالطيبينلمساعدةبشريُّا

ئمسوريافيمحليةبصورةالتعاليمهذهونجحتوالتنسكالزهدخلالمن

ذلك.منأبعدإلىانتقلت

الإسكندريةفييدزسوكان)باسيليدس(الإسكتدريةفيالغنوصيينومن

وأسفلالوجودعدمهوالأعلىاللّهأنفعندهالرواقيةمذهبعلىاعتمدم013

وآخرهاسماءأدنىإلامنهانرىلاوالتيمنهنشأتوالتيسماء531توجدهنه

وهذاالرئيسيهواليهودإلهيعتبرمنهاالتيالخالقةالملائ!كةموطنهووهذا

ودخلتعوائقدونيكتمللمالماديالعالمإلىالوجودعدممنالهبوط

الفوضى.

الأعلىمعالمتطابقالإنجيلنزلالهدفهذاومعالانسجامإعادةوالهدف

معاناةدونإليهأوحىالذييسوعأخذثموهكذامريمابنيسوعفيوحلَّ

الحقيقة.فيماتالذيهوالسريانيسيمونكانالصليبعندلأنه

وكانالمقدسالكتابحولالتفاسيرمنكتبأربعةباسيليديسألفوقد

والمستمدالنصرانيةعلىالمرتكزالدينفلسفةشرحفياسمايسجلنصرانيأول

)1(.وثنيةجهوديةمصادرمن

لرومايعلمكانوالذي)فالنتينوس(الغنوصيالمذهبشخصياتوأعظم

)2(.هيرمسراعىكتابهزمنأيأنطونيوحكمأثناء

مثليرىوكانام(65)تباسّيليديسمنتأثيرًاأكثرفالنتينوسكان

العدممنينشألملكنهمعرفتهيمكنلامتعالفرديكائناللّهأنباسيليديس

.502ح؟+صفى3حء54ول*ا،43ع"حلا،4)1(

.94-48صول+0434ول!44؟!وله؟(آهحث!34!حلأا،اح؟!ا"ح)2(
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فيأسطورتهمفيكبيرحدإلىيهوديب!طاروأتباعههواحتفظوقدالتام

)1(.الخلق

3إلمرقيونيش:

الباطنيةالغنوصيةزعماءأهممنوكان(016-)85مرقيونإلىوتنسب

اعتقدالميلاديالثانيالقرنرجالمنقسيسًامرقيونوكانآنفًاعنهاتحدثناالتي

عليهموأنزللهمختارًاشعبًاإسرائيلبنيمناتخذعادلأحدهما:إلهينبوجود

منالإنسانوخلصالمسيحفيمتمثلًاظهرالخيرإلهالاَخروالإله،التوراة

إلىزهرةأبووالشيخشلبيأحمدد.وذهب،الأولالإلهأعماذوأبطلالخطايا

)2(.بينهماوعدلوطالحصالحثلاثةالاَلهةإن:يقولكانأنه

بلالقديمالعهدلكتبقدسيةترىتكنلمالطائفةهذهفإنهذاعلىوبناء

وقد)مرقيون(إنجيلوهوبهاخاصإنجيلعلىالاتعتمدولاجميعًاترفضها

القرنفيوانقرضتإلهينبوجودبقولهاذرادشتديانةمنالطائفةهذهاقتربت

)3(.الميلاديالعاشر

صنفمرقيونأومارسيونأنالمسيحيةالطوائفنشأة7كتابصاحبوذكر

المقدسةللأسفاررسميةقائمةالرسميلقبهاوأعطاهابالكتبقائمةأول

ظهرتالثانيالقرننهايةوفيالرسلسلطانلهابأناعتبرتالتي)ولهولكاأ

)4(.اليومهيكماالجديدالعهدكتبمعظمتتضمن()ولهولكاس!قائمة

.802-702صس!"+قص!3آهيطحلأ،زور!)،3)1(

.531-521صزهرةأبوالنصرانيةفيمحاضرات،231صالمسيحيةعلىأضواء)2(

الأعظميصوالمسيحيةاليهودية،48!اصالفهرست،401صالأديانمقارنةفيالميزان)3(

القرنفيانقرضتأنهاذكروقد،122صوافي918،صالفلسفيالفكرنشأة693،

العشرين.

.84صوالتثليثالتوحيدبينالمسيحيةوانظر،14-04صالمسيحيةالطوائفنشأة)4(
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هـالبربرانيش:

علىأطلقوااللّه،دونمنإلهينوأمهالمسيحأنتعتقدكانتفرقةوهي

)1(.الميلاديالسابعالقرنحتىظلتوقد،المريميينأنفسهم

:اليانفرقشكل

فيالماءيمركماالبطنفيمرإلهابنوأنهإلهالمسيحبأنالقولإلىذهبت

الولديخرجحيثمنلتوهاوخرجتإذنهامندخلتالابنالكئمةلأنالميزان

شبيهخيالهوالناسأعينفيوصلبهوقتلهالمسيحشخصفيظهرماوإن

عشرالثالثالقرنبعدالفرقةهذهانقرضتوقد،المرآةفيتظهرالتيبالصورة

.والشاماليمنفيأتباعلهاوكانالميلادي

فيظهرتوإن-التوحيدطريقعنحادتالتيالفرقأهمكانتتلك

فكرصورةفيفجاءتالأصيلطابعهاعنبالنصرانيةوخرجت-عصره

مبدأ.علىيستقرلامشتت

علىجداوخطيرةكثيرةفرقًاأفرزأنهيجدالعصرذلكتاريخفيوالناظر

فيالعديدةوالأقوالالمذاهبوظهرتديانتهغيرتحيثالسلاالمسيحديانة

)2(.وتعاليمهالمسيح

هماصبححتىشيعًاتفرقواالمسيحيينإنساخرًا:سلسس!يقولهذاوفي

31(.حزبًالنفسهيكونأنمنهمفردكل

مننحتلفةشيعةعشرينم187عاميحم!أنإيرينيوسواستطاع

)4(.ثمانينم384عامفيإيفانيوسوأحمى.النصارى

علىأضواء،401صالأديانمقارنةفيالميزان693،صالأعظميوالمسيحيةاليهودية)1(

.84-83صوالتثليثالتوحيدبينوالمسيحية،123عىالمسيحية

-521الم0/12لم1لوديمرجونالكنيسةتاريخ693،المالمسيحيالفكرتاريغراجع)2(

0.62-094،794295،الم،123

314.الماالحضارةقصة)3(

.11/413الحضارةقصة)4(
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الفرقلظهورإرهاصًاالعصرهذاأواخرفيالمنحرفةالفرقظهوركانو!د

التئليث.عمرفي

عصرالنقليث:تالئا:

الحكومةأنإلاالنصرانيةالديانةمنرسميًّاالتوحيدأبعدنيقيةمجمعبعد

تبعدأخذتولكنهاالمجمعبذلكالتوحيدعلىتقضيأنتستطعلمالرومانية

العامةبينحيلحتىالوسائلوبكلالكنائسفيالرئاسةمكانعنالموحدين

الشيخيقولكماذلكبعدتظهرالتيالفرقكانتوعندئذالتوحيدصوتوبين

)1(.وفرقتهمقدونيوساستثنيناإنالجملةفيالمسيحألوهيةظلفيزهرةأبو

الفرق:هذهاهمومن

:الأبوليناريونا-

نأأنكرتالعصرذلكفيظهرتفرقةأولوكانوامقدونيوسأتباعوهم

مقدونيوسعنحزمابنويذكرالألوهيةفرضوقامت!!االقدسروحيكودط

نبيإنسانمخلوقعبدالسنلاعيسىوأدطالمجردبالتوحييديقولكانأنه

وكلمةالقدسروحهوعيسىوأن،السلامعليهمالأنبياءكسائراللّهرسول

ذلك.كلخلقواللّهمخلوقانوالكلمةالقدسروحوأن،الثه

يبدأأنفهالهالموحدينمنكانمقدونيوسولعل(:زهرة)أبوالشيخيقول

الثاني.بإنكارفجا!رالقدسروحبتأليهويثنونالمسييحبتأليهالأساقفة

أنهمنالرغمعلىالقدسبالروحخاصبمذهباسمهارتبط)واند(:قال

فيماالأريوسيةللعقيدةامتدادإليهنسبالذيالرأيوكانبذلكلهعلاقةلا

الاعتقاديمكنلالذلكووفقًاالروحقضيةيشمليجعلهلكيبالكلمةيتعلق

اعتقدهشيءوأفضلمخلوقلأنهالأعلىالإلهمعالجوهرنفسىمنالروحبأن

اسمعليهميطلقماكثيرًافإنولهذاأعلىملكأنهالروحعنالمقدونيون

.571-156صزهرةأبو،النصرانيةفيمحاضرات)1(
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)1(.الروحضدمقاتلودن

عقيدةتكنلمالقدسروحألوهيةمقدونيوسفيهأنكرالذيالوقتوفي

روحكونالبطاركةحديثموضعكانولعلهعاممجمعفىأعلنتقدالتثليث

ينعقدلمولذابالقبولكلامهالناسوتلقىذلكلإنكارفتصدى!!االقدس

21(.سنواتبعدةماتأنبعدإلاعليهللردالمجمع

2إلنسطوريئ:

ماأنهأي)3(0م428سنةالقسطنطينيةبطريرككانالذينسطورإلىنسبة

إليهذهبلماخلافًاالمؤرخيناكثرإليهذهبكماوالخامس!الرابعالقرنبين

أوائلفيظهرأنهالنشارإليهذهبوما)4(المأمونايامفيظهرأنهالشهرستاني

(.)ْالميلاديالثانيالقرن

لمعيسىبأنالقولإلىذهببأنهنسطورمذهبزهرةأبوالشيخويصور

أنثهمنممهمهوو3شعمةولبركةصكموءءنساققوبلدْأتهحففيءهما-ص

.الناسفوقوأنه

يرىكما-مريمولدتهتجسدإثايكنلمالابنوهوالثانيالأقنومأنوعنده

اتحدثمالإنسانولدتمريمأنيرىكانبل-المثلثينمنيراهمنذلك

شيئَاوجعلهمامزجاتحادالاتحادذلكوليس،ولادتهبعدبهالثانيالأقنوم

بمنزلةفصارالمحبةمنحهالإلهلأنمجاذبًا؟اتحادًابلحقيقيًّااتحادًافليسواحدًا،

إله،ابنولا!!افليس،قطإلهيعنصرفيهيكنلمالمسيحأنذلكومعنىالابن

يلزمنسطوركلامأنوهو(القبطيةالأمة)تاريخكتابصاحبةتقررهماوهذا

البوليناربةانواندوذكر،871صاث!30(3لأول!4("!ثاهث!(،5ص!؟ألأا؟!حطحعول؟ح1()

365.-188صللابنالبشريةالطبيعةعلىركزوالذيأبوليناريوسأتباعهم

.123صالمسيحيةعلىأضواء)2(

.807صالإعلامفيالمنجد)3(

1.224/والنحلالملل)4(

1.69/الفلسفيالفكرنشأة)5(
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نأأكدحيثأيضًاشلبيأحمديؤكدهماوهو)1(.المسيحالوهيةإنكارمنه

)2(.التوحيدإلىللعودةمحاولةكاننسطورمذهب

وانتهىعقليًّانقاشًاوالأقانيمالجوهرفكرةناقشأنهمذهبهالنشارويصور

علىنزلتالتيالإلهيةالنعمةحدثتثمإنسانًاوولدإنسانالمسيحاْنإلى

دوامًاأكثربالمسيحصلتهولكنالإنسانبهذااللاهوتفاتصلقبلمنالرسل

الوحيد.الابنسمىولذلكفيهواستقرازا

كظهورأوبلور،علىأوالكوةفيالشمسكإشراقالاتحادهذاتموقد

ظهورولاشمسًاالكوةيجعللمالكوةفيالشمسوإشراقالخاتمفيالنقش

ماولكنفحسبمعنوياتصالهوإنمانقشًا.الخاتمجعلالخاتمفيالنقش

وهوالإلهيةالمشميئةعنصدورهوإنماباللاهوتاتصالهبعدالمسيحعنصدر

جهةمنلاناسوتهجهةمنالمسيحعلىوقعالنصارىيزعمهفيماالقتلأنيرى

)3(.لاهوته

وأنواحدباقنوملابأقنومينيقولكانأنهالدينيالفكرفلسفةفيونقل

وتبادلالمسيحفيالأقنوميةبالإثنينيةجهرًاالقولإليهوينسببهمايقومالمسيح

)4(.الطبيعتينبينبالاتحاديقولوكأنهوالناسوتاللاهوتطبيعتيبينالعمل

منالنساطرةأمرإليهآلبمانسطورمذهبيصورجرديهلويسولعل

.بعده

المسيحيةصعلىأضواءوراجع157،-135صزهرةأبو،النصرانيةفيمحاضرات)1(

الكنيسةتاريخمختصر1،177/الأقباطتاريخ20،2صالتوحيدمنالنصرانية،123

74صالمسيحيةالطوائفنشأة2،03-2092/الدينيالفكرفلسفة933،-1/338

-48.

.918صشلبيالمسيحية)2(

1.69/صالفلسفيالفكرنشاة)3(

.503-2203/الدينيالفكرفلسفةراجع)4(
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مجمععقدبثلاثةلابأقنومينيقومكانلأنه)1(نسطورمذهبعلىوالقضاء

ونفيهمنصبهعننسطورإبعادفيهفقرروام431سنةأفسسفيمحاكمتهلأجل

الأدياناستاذالفاروقعمرد.ويرى.أتباعهولعنلعنهعلىواتفقوامصر،إلى

النسطوريينلكن،النسطوريةوالكنيسةالثالوثيينبينافؤاقأولكانهذاأن

بالناسوتاللاهوتبامتزاجوقالوامبادئهعنانحرفوابعدهمنجاءواالذين

)2(.مجازيًّالاحقيقيًّاامتزاجًا

واليعاقبش:3إليعقوييون

طبيعةالمسيحبأنالقائلينمذهبانتحلالذيالبراذعييعقوبإلىنسبة

طبيعةالاتحادمنوتكونالمسيحفيوالناسوتاللاهوتالتقاءوهيواحدة

.والناسوتاللاهوتبينجامعةواحدة

لاالمذهبهذاإلىالدعاةأنشطلأنهالبرإذعييعقوبإلىالفرقةهذهونسبة

بطريركأعلنهمنوأولطيعقوبمنأسبقالمذهبهذاف!نومنشؤهمبتدعهلأنه

القرنفيوجديعقوبأما،الميلاديالخامسالقرنمنتصففيالإسكندرية

.الميلاديالسابع

القولفيهوقرروام431سنةأفسسفيمجمعًاالنصارىعقدأنوكان

وتسببم451سنةخلقدونيةمجمعفيالقرارذلكرفضثمالواحدةبالطبيعة

الكنيسةعنوالانفصالبطريركهابرأيالمصريةالكنيسةتمسكفيذلك

مصر.فيالأقباطمذهبوهو)3(الرومانية

.133صوافيالمقدسةالأسفار)1(

.134صوافي،المقدسةالأسفار،951-571صزهرةأبو،النمرانيةقيمحاضرات)2(

فيمحاضرات89،-179/الفلسفيالفكرنشأة123،صالمسيحيةعلىأضواءراجع)3(

نشأة253،صالتوحيدمنالنصرانية915،016،175،صزهرةأبوالنمرانية

بينبالاتحادالقولهذاإلىذهبتأخرىطوائفإلىأشارحيث94صالطوائف

الطبيعتين.
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:نيونلمل!اهـا

نسبةأنهعلىلا)1(الرومقيصرأي)ملكًا(بالاَراميةوالملكالملكإلىنسبة

)2(.الشهرستانيذكركماالرومبأرضظهرالذيملكًااسمهشخصإلى

نإقالواحيثالرابعخلقدونيةمجمعفيالقيمروافقمنمذهبوالملكانية

لأهوتيةطبيعتانلهعندهمفهوبناسوتهوتذرعتالمسيحبجسداتحدتالكلمة

وهم)3(القدسوروحوالابنالأبأقانيمثلاثةعنعبارةاللّهوأنوناسوتية

منهم:طوائفإلىانقسمواوقدالنصارىكل

عصرالانقسام::رابغا

المال!نيش:ا-

وكانبالطبيعتينالقول!معدلّهالواحدةبالمشيئةقالالذيمارونيوحناأتباع

يوحنانفيقرروالذيم068عامالسادسالمجمعانعقادفيالسببهوقوله

وكونواأتباعهقولهوالتزمقولهعلىاستمرولكنه)4(.دثهمشيئيموإقرارولعنه

المارونية.الكنيسةبذلك

ال!اتوليك:2-

وأالبطرسيةأواللاتينيةأوالغربيةأوالكاثوليكيةالكنيسةتسمىوكنيستهم

لامتدادلاتينيةأوغربيةوسميمت،العامةأي:الكاثوليكيةومعنى،الرسولية

،البلدانمنذلكعدافيماأتباعلهاكانص!انخاصةاللاتينالغربإلىنفوذها

الأولمؤسسهاأنيدعونأتباعهالأنالرسوليةاوالبطرسيةالكنيسةوسميت

.خلفاؤهرومافيوالبابواتالحوارينكبيربطرسهو

.2451/،والنهايةالبدايةانظر.قسطنطينوهوالملكدينإلىنسبةالملكيةأنكثيرابنذكر)1(

1.222/والنحلالملل)2(

،522-102صالتثليثإلىالتوحيدمنالنصرانية1،59/الفلسفيالفكرنشأةراجع)3(

.501-451صالميزان

النصرانيةفيمحاضرات،123صالمسيحيةعلأضواء،431صوافي،المقدسةالأسفار)4(

.061صزهرةأبو
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وهموالكرادلةالباباويرأسهالبابويالنظامتتبعالكاثوليكيةوالكنيسة

)1(.الكنيسةتنظيمفيالأولالحقأصحاب

به:يتميزونماواهم

معًا.والابنالأبمنانبثقالقدسالروحبأنقولهم-ا

.والمخنوقالدمأكليبيحون2-.

الكاثوليكية.الكنائسجميععلىالعامالرئيسهوالفاتيكالطفيالباباأن3-

)2(.الزناحالةفيحتىبتاتًاالطلاقتحريم4-

3-الأوتوذحس:

اليونانيةأوالشرقيةالكنيسةأوالأرثوذكسيةالرومكنيسةكنيستهموتسمى

كروسياالعمودعلىالشرقيةالبلادومنالشرقيينالروممنأتباعهاأكثرلأن

الكنيسةعنانفصلتوقدالقسطنطينيةالأصليمقرهاكان.واليونانوالبلقان

مستقلة.كنائسعدةمنمؤلفةالآنوهيم4501عامالكاثوليكية

به:يتميزونماوأهم

فقط.الأبمنانبثقالقدسالروحأن-ا

عندهم.يجوزفإنهالزناحالةفيإلاالطلاقتحريم2-

)3(.بنفسهامستقلةكنيسةكلبلواحدرئيسلواءتحتيجتمعونلا3-

البروتستانت:-4

فيالميلاديعشرالسادسالقرنأوائلفيظهرالذيلوثرمارتنأتباعوهم

الا.صبغةصارالذيالفسادمنوتخليصهاالكنيسةبإصلاحيناديوكانألمانيا

الطائفش:هذهأتباعيتميزبهماواهم

إلاتغفرلاوالذنوبالخطاياوأنوكذبدجلالغفرانصكوكأنا-

923.صشلبيالمسيحية)1(

.65صزهرةأبو،الن!رانيةفيومحاضرات04،2صشلبيالمسيحيةراجع)2(

238.صالحنلف،الأديانفيدراسات)3(
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والتوبة.بالندم

الكنيسة.علىوقفًاوليسوقراءتهالإنجيلفهمفيالحقواحدلكلأن2-

الوثنية.مظاهرمنمظهرًاباعتبارهاالكنائسفيوالتماثيلالصورمّحريم3-

الرهبنة.منع-4

وأنكروازعمهمفيالصلبمنبالمسيححللماتذكارالربانيالعشاءأن5-

ا!ءالمسيحودملحمالىوالخمرالخبزيتحولأن

قوله.يتبعونعامرئيسلكنائسهمليس6-

وأمويكاأوربابلادمنوكثيروبريطانياألمانيافيالطائفةهذهانتشرتوقد

)1(.الشمالية

دورلهاكانوالتيالنصرانيةتاريخفيظهرتالتيالفرقأهمكانتتلك

عقائدها.تحريففيبارز

يأتى:فيما!ورالفرقنتائعأهمإبرازويمحن

بتركوذلكوعقائدهاالنصرانيةتحريفإلىالفرقظهورأدىلقدأولا:

إليهايدعوقرونعدةبقيتوالتيالنصرانيةعليهابنيتالتيالتوحيدعقيدة

.جماعاتأوأفرادًاكانواسواءعنهاويدافعونالنصارىمنالمخلصون

وأوثنيةعقائدمنتبنتهفيماالتوحيدلعقيدةالفرقهذهتحريفويتضح

ذهبحيثومشيئتهالمسيحطبيعةشأنفيالآراءمنفيهاختلفتوماهثلثة

فياختلفواوحيثبتعددهااْوالمشيئةأوالطبيعةهذهبوحدةالقولإلىبعضها

الفرقوأتباعأصحابعنذكرنامانحوعلىالنِّهوبينبينهالعلاقةطبيعة

كانواالتيوالثقافاتبالوثنياتالنصرانيةللعقيدةتحريفهمفيمتأثرينالسابقة

النصرانية.مواطنفيبهممحيطةتزاللاكانتوالتيتنصرهمقبلعليها

قيشائعةكانتالتيالكثيرةالأناجيلبتحريفالفرقهذهاربابقامثانيًا:

923.صالأديانقيدراسات،018-164-161صالنصرانيةفيمحاضرات)11
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.الفرقتلكعقيدةمعنصوصهاتتفقبحيثالعصرذلك

الناذجالخلافلحسمالمجامعانعقادإلىالنصرانيةافىقظهورأدىثالثًا:

الكنائسربعضرانفصالأحيانًاعنهنتجممابينهافيماالمحرفةالعقائدتعددعن

التوحيدية.النزعاتواستبعادالمنحرفةالعقائددماقراربعضهاعن

منتبعهومارأيناكماعقائدهافيالنصرانيةالطوائفافتراقأدىلقدرابعًا:

الطوائفاضطهادظه!ورإلىذلككلأدىلقد-بينهافيماالطائفيالصراع

.الجماعاتأوالأفرادبينالاضيطهادذلككانسواءلبعضبعضهاالنصرانية

منمهمًّاعاملأبي!نهافيماوالاختلافالنصرانيةالفرقظهوركانوهكذا

ن!تائج.منالتحريفهذاعلىترتبمابكلالعقيدةتحريفعيوامل

**!
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الكنيستينإدالكبيرالمسيعبمالانشقاق

الأرثوةكسيةالشرقيةاليونانية

الكاثوليكيةالغربيةوالرومانية

)1(:لههيأتالتيوالأسبابالتاريخيةوخلقيتهالانفصالجذور

المسيحيةزمنوفيا!سَلاالمسيحقبلمادورفيالرومانيةالإمبراطوريةكانت

وغربي.،شرقي:قسمينإلى-تمامًا-مقسمة

ففيالشطرينمنكلسكانقبائلاختلافالانقسامهذاسببوكان

وكانلاتينالغرببالشطروفي،اليونانالسكانغالبيةوكانالشرقيالشطر

خاصة.وفعاليةحياةوميولخاصةطبيعةقسملكل

تاريخفيهامةتحولنقطةالأولقسطنطينالرومانيالإمبراطوريمثل

أولكانفقدسواءحدعلىالمسيحيةتاريخوفي،الرومانيةالإمبراطورية

الشهداءعهدانتهىللمسيحيةوباعتناقه،المسيحيةيعتنقرومانيإمبراطور

ميلانوبراءةإعلانم313عامفيأصدرحيثالمسيحيينللرعاياوالاضطهاد

فيالدينيةالأقلياتلجميعالعبادةحريةفيهمنحالذيس!4،س!أآه*أ،قى

الأولقسطنطينانفردأنوبعدالمسيحيونجملتهمومنالرومانيةالإمبراطورية

منعاصمتهانقلم324عامفيقرربشقيهاالرومانيةالإمبراطوريةبحكم

البوسفور.ضفافإلىإيطاليافيروما

الأولقسطنطينشيدبيزنطةاسمهاكانقديمةيونانيةمدينةموقعوفي

دشنتوالتيلاسمهنسبةالقسطنطينيةاسمعليهاأطلقالتيالجديدةعاصمته

الشرقيبشقيهاالرومانيةالإمبراطوريةعاصمةلتكونم033عامرسميّا

والغربب.

إلىالروسيةاللغةمننقلهوالذ!الررسيةاللغةعنالمعرب:المسيحيةالكنيسةتاريخراجع)1(

البريطانيةالموسوعاتثمام649ألكسندروسوترابعها:حمصمطرانالعربية

(.)السوريةالعربيةوالموسوعةوالأمريكئة
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كلمنالمسيحيونإليهاتقاطرالطابعمسيحيةمدينةالقسطنطينيةنشأت

صوب.

الرومانيةالإمبراطوريةبتحولإيذانًارومامنإليهاالعاصمةنقلوكان

الكنيسة.تاري!فيمهمةتحولونقطةمسيحيةإمبراطوريةإلىالوثنية

نأدونمنواحدكيانوكأنهماالإمبراطوريةتعايشالكنيسةأصبحتفقد

.الأخرىفيالواحدةتذوب

فيامتيازاتفأعطتهلهاالأعلىالروحيالابنالقيصرفيالكنيسةورأت

المسيح.السيدباسمالإمبراطوريةيسوسبأنهتسليماداخلها

القيصرينفذوأندستورًاوتتخذهالإنجيلالدولةتقبلأنذلكواقتف!

الكنيسة.مجامعقرارات

نظريةبيزنطةسادت(الميلاديالرابع)القرنالأولقسطنطينعهدومنذ

معًا.والإمبراطوريةالكنيسةتقودهواحدعالميمسيحيمجتمعوجودتفترض

كونهواقعمن-اسميُّا-مستمدةالقسطنطينيةبطريركسلطةفكانت

شأنهإلىيشيرالذيالمسكونيالبطريركلقبيحملوكانالجديدةروماأسقف

المرتبةيحتلكان-الوظيفيةالناحيةمن-أنهإلاءالإمبراطورية*فيالسياكلي

تضم-التيالخمسةالأساقفةلكبارالهرميةالسلسلةفيروماأسقفبعدالثانية

.والقدسص!انطاكيةالإسكندريةمنكلبطاركة-كذلك

فيالإسلاميالعرييالفتحبعدتقلصتالأخيرينالثلاثةسلطةأنبيد

السلافيةالكنائسسوىالقسطنطينيةلكنيسةمنافسمنيبقولمالسابعالقرن

علىالاعتراض-لاَخرحينمن-تحاولكانتوالتيبعدفيمانشأتالتي

الشرقي.المسيحيللعالموحيدًامركزًاالقسطنطينيةمكانة

منذ-تتميزالإمبراطوريةكلفيانتشرتالتيالمسيحيةالكنيسةوكانت
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اختلافبسببوذلك،غربيوآخرشرقيجناحجناحينإلى-البدايات

ومنذأشبهوماوآرائهاوميولهاوآدابهاالشعوبأخلاقواختلافالسكان

الخصائصبعضوالغربيةالشرقيةالكنائسفينرىكناالأولىالمسيحيةازمنة

اختلافظهورًا:الخصائصهذهأبرزوكانالأخرىعنالواحدةتميزالتي

الكنسية.الثقافة

فأوضحتالإيمانقضيةفيالعقلباشتراكسمحتالشرقيهَفالكنائس

العلمية.بالطريقةالمسيحيالإيمانتعليماسسوفسرت

قضيةفيالعقلاشتراكالغربيةالكنيسةرفضتذلكمنالعكسوعلى

الإيمانعقائدفيالعلميالدرسعن-الأحيانغالب-وابتعدتالإيمان

إلىعظيمًاانتباهًاوجهتولكنهاالنظريةاللاهوتيةبالمسائلتهتملموبالإجمال

الكنسمةعلاقة5ةالادا؟5"النظاء-لصالطقه11،اء،حمةالخا؟المسمحمةحمة

-!!-!ا!ساىءس!ب.-!-"-.

أشبه.وماوبالجماعةبالمملكة

لاهوتيةآراء-اللاهوتيةالمعضلاتحلعند-الشرقيةالكنائسظهرت

أنهحينفيهرطقاتتسميهاالرسميةالكنيسةكانتومختلفةمتعددةوعقائدية

يهتموالملأنهمهرطقات-الكنيسةتاريخبداياتفي-تقريبًاتظهرلمالغربفي

اللاهوتية.بالمسائل-الغربفي-

هناكظهرتلذاعقليًّاالمسيحيةلفهممحاولاتهناكتكنلمإنهوحيث

فقط.انقسامات

تعليمووضعهرطقاتاعتبرلّهماكلدحضفياجتهدتالشرقيةالر"لاسة

بكل-الغربيةالر"لاسةاجتهدتحينفي،ثابتةمبادئعلىأرثوذكسيإيمان

فينفسهاتضعوأنالكنسيةالترتيباتعلىالمحافظةلأجل-الممكنةالوسائل

المملكةوعلىالجماعةعلىتأثيرهاتق!ويوأنالعلمانيةبالسلطةمتعلقةغيرحمالة
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الغربيةالكنيسةوفيورغباتها،مصالحهاالشرقيةالكنيسةفيكانوبالاخمّصار

مثلها.

منوالغربيالمثرقيالقسمينكنيستيومقاصدمصالحفيالاختلافوهذا

الواحدةغريبتينمعهاتحسبانلدرجةليسلكنبينهمافيماقسمهماالإمبراطورية

معربطتهماالكنسيالترتيبوكلوالأسرارالإيمانفوحدةالأخرىعن

تامة.وحدةفيطويلًازمنًابعضهما

الشرقيةالكنيستينبيناتصاللكلانقطاعيحصلأنالممكنمنيكنولم

الكنسي.والترتيبوالأسرارالإيمانوحدةبهدمإحداهماقامتإذاإلاوالغربية

مماالوحدةهذهالغربيةالكنيسةهدمتقدالمسيحيالعالمكلحظولسوء

الشرقية.الكنيسةعنالانفصالوقوعإلىأدى

تدخل-أخذت-قرونعدةمدىوعلى-الغربيةالكنيسةاْنذلك

الحقلفيتحريفًاالشرقيةالكنيسةاعتبرتهاويلاداتجديدةأمورًا-بالتدري!

والقانوني.والطقسيالعقيدي

القرنمنذالغربيةالكنيسةبدأتهالذيالتغييركانالإضافاتتلكأهمومن

انبثاقعنالتعليمالغربيةالكنائسكلفيبثتحينعشرالحاديحتىالسادس

عليهنصتالذيالإيماندستورأنمعمعًاوالابنالأبمنالقدسالروح

فقط.الأبمنالقدسروحانبثاقعلىيقتصركانالقديمةالمجامع

الشرقيةالمسكونيةكانتالأساسيةالمسيحيةالعقائدفيالتحريفهذاومثل

نإثمجمعيتهامنبأمثالهالمتمسكينتفرزوكانتهرطوقيًّاتعتبرهالغربيةومعها

ص!اتمامالسبتفيكالصومالطقسيةالأمورمنبكثيرانفردتالغربيةالكنيسة

زيتمسحةسروإتمام)1(الفطيرةعلى(السريالعشاء)أيالأفخارششيا

لدىالعملهوكماالعاديالخبزعلىوليس(بخميرةيُعالجلمالذي)أيالفطيرخبزأي)1(

الشرقية.الكنيسة
http://www.al-maktabeh.com
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الأساقفة)أيالإكليروسزواجوعدمفقطالأساقفةبواسطة)1(الميرون

أشبه.وما(الدينورجال

اعتبرتهاجديدةأهورًاالغربيةالكنيسةأدخ!لتالقانونيالحقلفيوأخيرًا

غريبة.بدعةالشرقيةالكنيسة

ورأت،المسكونيةالكنيسةلكلأعلىوحاكمًارأسًاالباباجعلتفقد

منأعلىجعلهالذي-البابارئاسةعنالتعليمهذاأنالشرقيةالكنائس

والاَباءالرسلوضعهاالتيالكنسيةالترتيباتكليخفض-المسكونيةالمجامع

وقديقودأنيمكنإذللغايةخطيرأمر-علميَّا-المبدأذلكتطبيقأنورأت

المسيحيةوكلالإيمانتعليمكلتحريفإلىالغربيةالكنيسة-نظرهمفي-قاد

حاسبكيرالمطلقةسلطتهوبحسبيضلأندائمًايمكنهواحدًاشخصًالأن

كنسيًّاوترتيبًاجديدةوطقوسًاجديذاتعليمًايذخلانيمكنهلأحدحسابًا

الذيالشكلذاكليسالكنيسةيعطيأنيمكنهالصورةهذهوعلىجديدًا،

والرسل.المسيحيسوعالسيدمؤسسهاإياهأعطاها

والتي-الغربيةالكنيسةبهااستبدتالتيالتغييراتأوالإضافاتفهذه

العامة-الكنسيةالأنظمةعنوانحرافاتضلالاتالشرقيةالكنيسةاعتبرتها

بينوالفعاليةالحياةواتجاهطبيعةفيالقديممنالموجودالاختلافإلىبالإضافة

اليونانيةإلىتعودميرونولفظةالعطور،منبعددممزوجزيتونزيتهوالميرون:زيت)1(

الملوكلمسمحالقديمالعهدمنذالزيتاستعملوقد.المطيبوالزيتالسائلالعطروتعني

الإنسانيرسمحيناليوميستعملزالوماالكهنةوعظماءوالكهنةوسليمانشاولمثل

المرضىمسحوفيالتثبيتوسالعماد،سممارسةفي-أيضَا-وششعملأسقفًا،أوكاهنًا

الجسد.شفاءاللهشاءلاذاالنفسشفاءلمنحهم

الربأسسالذيالفصحخميسوليلةالآلامأسبوعفيالأربعاءيومالزيتالأسقفويكرس

حينإلعازرأختمريمفعلتهبما-ستبطالأربعاءيومواختيار،المقدسالة!ربانسفيه

زيتمادة:الميسرةالأديانموسوعةعن)نقلًا.البيتفامتلأبالطيبيسوعرأسدهنت

(.المارونيةبيروتابرشيةفيكاهن،غزالةابوبولجانالخوريحررهاالميرون
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الكنيستين.بينوالتاريخيالكبيرللانفصالهيأتوالغربيةالشرقيةالكنيسة

الانفضال:بدء

القرننصفقبيل-ذكرهاسبقالتيللأسباب-الانقسامأسبابتوفرت

الفعلي.الانقساميبدألكي-فقط-مباشرًاسببًاتنتظروكانتالتاسعالميلادي

سنصغروبسببم842سنةففي.السببهذاتوفرماودرعان

البيزنطيةالمملكةإدارةتولىالثالثميخائيل)البيزنطي(الرومانيالإمبراطور

فاردا.القيصروعمهالأيقوناتاحترامب!عادةالمعروفةثيوذورةوالدته

تنحيةعلىفعزمبالحكمالاستقلالإلىيسعىللمجدمحبًّافارداوكان

رباهالذيالحدثالإمبراطورعلىتأثيرهفاستخدمالإدارةأعمالعنثيوذورة

الدير.فيثيوذورةليحبسإقناعهواستطاع

إلىرفعقدكانالذيأغناطيوسالمعاصرالبطريركالأمرذلكضدقام

علىوغيرتهتقواهلأجلوذلكثيوذورةب!دارةم847سنةالبطريركيالعرش

.الأيقوناتحرباضطرابزمنفيالأرثوذكسية

سوءعلىوبخهالبطريركلأنأغناطيوسالبطريركمعاختلففارداوكان

اللدود.عدوه-الآن-فصارآدابه

البطريركإنزالمنتمكنالدير،فيثيوذورهبحبسإربهفاردابلغولما

التامةالمؤهلاتذافوتيوسمكانهونصبم(857)سنةونفيهأغناطيوس

البطريركي.للمقام

كانواالذينالكثيرينأغضبفوتيوسوتنصيبأغناطيوسإنزالولكن

التقشفية.وحياتهتقواهلأجلأغناطيوسيحبون

حتىأنهخاصةعدائيةنظرةفوتيوسإلىينظرونأغناطيوسمحبووأصبح

وقبلإكليركي(غير)أيعلمانيًّاكانالبطريركيةعرشارتقائهمنقريبةفترة
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فابتدأ..الكنسيةالدرجاتبكلمرالبطريركيةعلىترقيتهمنفقطأيامخمسة

السيادةمنالاست!الةعلىأغناطوسلإجبارالقاسيةالوسائلباستخذامفاردا

شرعيا.بطريركًابفوتيوسوالاعترافالبطريركية

ازدادالذينأغناطيوسحزببالاكثرأسخطمماأغناطيوسيوافقفلم

قسم:قسمينإلىانقسمالقسطنطينيةالبطريركيةإنحتىفأكثرأكثرعدده

وقدبفوتيوساعترفالآخروالقسمشرعيا،بطريركًابأغناطيوساعترف

.باللعناتيتراشقانصاراحتىشدتهاالحزبينبينالعداوةبلغت

السنصغيرالبيزنطيالإمبراطورقررالكنيسيةالقلاقلهذهإنهاءولأجل

نيقولاالباباإليهويدعوكبهى!مجمغايدعوأنفارداينصحأنالثالثميخائيل

.الأول

دعوةرسائلالباباإلىوأرسلتم186سنةفيالقسطنطينيةفيالمجمعفتعين

الباباإلىتحاريرهفيأخفىالإمبراطوركانوإن،البطريركومنالإمبراطورمن

الاختلافسببهأدطعرفالأولنيقولاالبابالكنالمجمعمنالحقيقيةالغاية

القوانينفكرةلتحقيقيسعىكانالباباأنوبما،القسطنطينيةفيالرئاسةعلى

المسيحيةالكنائس!كلعلىالعامةروماباباسلطةعلىتنصالتيالإيسيدورية

حاكمٌانفسهيجعللكلالمناسبةهذهمنالاستفادةإلىالباباأسرعلذلكالعالمفي

الشرقية.الكنيسةعلى

تحاريرومعهمارسوليينقاصدينالقسطنطينيةفيالمجمعإلىفوجه

ولفوتيوس.الثالثميخائيلللإمبراطور

ضدعملأنهإياهمتهمًاكتبفيمابكبرياءالإمبراطورإلىمعهماالباباوكتب

خطأكماالبابامعرفةبدود!سواهومقيمًابطريركامقصيُّاالكنسيةالقوانين

تمنعالكنسيةالقوانينلأنشرعيةغيربطريقةبطريركوظيفةلقبولهفوتيوس
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الكنيسة.درجاتكلفيفجأةالعلمانيينرفع

كلقصادهيدرسأنإلىبطريركًابهيعترفلابأنهذلكإلىوأضاف

القضية.

القصادبحضورالقسطنطينيةفي-فعلًا-المجمععقدم861سنةوفي

البابويين.

فاعتبرتأثيرهمنمتحررينالباباتوقعهلماخلافًاالشرقيونالاَباءعملوهنا

الشرعي.القسطنطينيةبطريركوفوتيوسمعزولًاأغناطيوس

بها.للعلمقصادهمعالباباإلىالمجمعهذاقراراتوأرسلت

قبلإنماأنهبوقارلهمفسرًاالباباكتابعلىجوابههذاإلىفوتيوسوأضاف

ليصيرأجبروهإنهمبليطلبهالمالتيللعظمةحبًّاليسالبطريركيةالوظيفة

بطريركًا.

عندالكنسيةالقوانينخرقفوتيوسالبطريركأنعنالباباإعلانبشأنأما

لترقيةالمانعةالقوانينإن:يقولكتبفيمافوتيوسإليهكتبفقدبطريركًاإقامته

واجبةوليستمحليةكنائسقوانينهيالأسقفيةالوظيفةإلىرأسًاالعلمانيين

الغربية-وحتى-الشرقيةالكنيسةعادةوانالقسطنطينيةكنيسةعلىالاتباع

الترقية.هذهبمثلسمحتقد

مهتمًاذاتهيقيموهوبأنهللباباكتابهفيفوتيوسيُلاحظذلكعنوفضلًا

الإكليريكيينشركتهفييقبلإنهحيثالبابا()أيهويهدمهالكنيسةبسلام

توصية.كتببيدهميكونأنبدونالقسطنطينيةبطريركيةمنالهاربين

وعنالقسطنطينيالمجمعأعمالنتيجةعنراضيًانيقولاالبابايكنلمبالطبع

عنيدًاخصمًافيهيرلملوبطريركًابفوتيوسقبلكانوربمافوتيوس.كتاب

الكنيسة.علىالعامةالر"لاسةلإدعائه
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إخضاعثمفوتيوسإنزالآملَاالشرقيةالكنيسةمعالخصامبدءقررلذلك

ال!غربية.الكنائسخضعتكمالتأثيرهالشرقيةالكنائس

لابأنهفيهيقولحاكمبلهجةكتابًاميخائيلالإمبراطورإلىكتبالنوايابهذه

فوضوأنهوفوتيوسأغناطوسبشأنالقسطنطينيالمجمعبقراراتيعترف

نزعيعلن-الاَن-وأنهيقرروا،أنوليسالقضيةيدرسواأنالمجمعفيقصاده

البطريركيةالسدةإلىأغناطيوسباعادةويأمرفوتيوسعنالبطريركيةالوظيفة

أشبه،ومامحاكمةايبدون

إلىرفع!قانوئيةعدمعلى-أيضًا-فوتيوسإلىكتابهفيالباباوبرهن

البطريركية.

دفعتمنعقوانينالقسطنطينيةكنيسةفيتوجدتكنلمإذابأنهويلاحظ

روماأنوبماروما،كنيسةفيموجودةفهيالأسقفيةالدرجةإلىرأسًاالعلمانيين

بها.ويعلمواقوانينهاالجميعيقبلأنفيجبالكلرأسهي

فوتيوسفيهولعنأساقفتهمنم8آ2سنةرومافيمجمعًاالباباعقدثم

جممعإلمماعامةرسالةأرسلبلالحدهذاعنديقفولمأغناطيوسوأرجع

بأغناطيوس.ويتصلوافوتيوسمععلاقتهميقطعوابأنيأمرهمالشرقأساقفة

يخجللمحادًّاكتابًاالإمبراطورإليهوكتب.القسطنطينيةفيللبابايسمعوافلم

كنيمسةوأن.يعنيهلاب!ايتدخل-الباباأيبأنهَمرةٍحقيقةعنفيهيفصحان

المسكونية.الكنيسةعلىوحاكمًارئيسًايكونبأنلهتعترفلاالقسطنطينية

مسألةوزادت.الكنيستينبينالانفصال!وبدأأيضًا،حا؟بكتابالبابافاجاب

الكنيستين.بينالتوترحدةمنالبلغاريةالكنيسةإدارة

المسميحية(اعتنق)أيالمعموديةالبلغارملكبوريس!قبلم868سنةففي

أولاليونانالمبشرونوكان.المعموديةوقبلبملكهالبلغاريالشعباقتدىثم
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1طفقي--254*نجيلا
سواءأيضايونانيةهناكدينيةرئاسةأولوكانتبلغاريا.فيبالمسيحيةبشرمن

السياسبيالارتباطفيالوقوعمنتفاديَاولكن.الكهنةأوالأسا!فهّمن

كنسيارتباطعنللبحثبورش!سعىالدينيالارتباطبسبببالقسطنطينية

تسربواقدكانواالرومانيينالمبشرينلأنالأهمالسببوهووأيضًاروما،مع

يطلبالأولنيقولاالباباإلىوفدًام865سنةبورش!الملكفارسلبلغاريا؟إلى

إلىوأرسلالعرضلهذاالأولنيقولافسربلغاريا.إلىلاتينكهنةإرسالإليه

بلغاريامناليونانيةالرئاسةهذابعدوطردت.لاتينيينوكهنةأساقفةبلغاريا

اللاتينية.الر"لاسةمكاخهاودخلت

الكنيسةإلممااللاتينيةالطقوسيدخلوناللاتينوالكهنةالأساقفةفشرع

أساسعلىالمعمدينالبلغارينبالميرونيمسحونوشرعواحديثَا.تنتظمالتي

فيالصومورتبواحقيقيةغيراليونانكهنةعليهمتممهاالتيالميرونمسحةأن

الصوممنالأولالأسبوعفيالبياضبأكلوسمحواالأربعاء،بدلالسبت

انبثاقعنالتعليمونشرواشرعيينغ!يرالمتزوجيناليونانالكهنةوسمواالكبير

أشبه.وماأيضًاالابنمنالقدسالروح

فيلهالتابعيناللاتينالإكليروسوسلوكالباباقبلمنالثأرهذالمثلفكان

محليًّامجمعًافوتيوسالبطريركفجمع.القسطنطينيةفيالسعئالتأثيربلغاريا

الشرقبطاركةجميعبذلكوأخبرالرومانيةالضلالاتأسماهماعلىفيهوحكم

الموضوعدرسلأجلالقسطنطينيةفيجديدلاجتماعإياهمداعيَاعامةبرسالة

الرومانية.الكنيسةضلالاتبشأنذاته

عننوابوحضرهالقسطنطينيةفيالمنتظرالمجمعافتتحم867سنةوفي

معذاتهميخائيلالإمبراطوروحتىالأساقفةمنوكثيرونالشرقبطارقة

حسب-المجمعأمامفوتيوسفعرض.المكدونيباسيليوسالجديدالقيصر
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نيقولاالباباادعاءوكذلكالرومانيةالكنيسةضلالاتأسماهماكل-الأصول

.الشرقفيومكائدهالرئاسة

وحكمالرومانيةالكنيسةضلالاتكلعلىالمجمعحكملهذاونتيجة

الغربإمبراطورقبلمنهذاتنفيذوتقررالعرشعننيقولاالبابابإنزال

الإمبراطورقتلإذآخراتجاهإلىسريعًاالكنائسبينالجدالوتحول.ليودفيك

إمبر)طورًا.هذاوصارالمكدونيباسيليوسبدسائسالثالثميخائيل

نواياهفييدخللمفوتيوسسببهكانالذيالبابامعالاتصالقطعأنوبما

فوتيوسإنزالروماكنيسةمعالعلاقاتإعادةلأجل-قررفقدالسياسية

منالباباإلىبكتابمصحوبًاروماإلىوفدًافأرسل.إغناطيوسوإعادة

باسيليوسالإمبراطورقامحيث؟الشرقيةالكنيسةقدرمنمحطًّاالإمبراطور

للمحاكمةفوتيوسوسلمللبابا،الشرقيةالكنيسةبماخضاعنفسهالمكدوني

بلالانتصارهذ!مثلإلىحيًّايبقلمنيقولاالباباولكن.أغناطيوستثبيتراجيًا

هذهمنللاستفادةالثانيأدريانالباباخليفتهفأدرعالوفد؟وصولقبلمات

.الباباويالعرشلأجلجيدًاتنظمتالتيالأحوال

علنا--وحرقومؤيديهفوتيوسفيهلعنم868سنةرومافيمجمعًافعقد

أرسلهاقدكانالتينيقولاالباباضدم867سنةالقسطنطينيةمجمعقرارات

لكيقصادهالقسطنطينيةإلىأرسلثمالمكدونيباسيليوسالإمبراطورإليه

سلطته.عنهناكويبرهن،وأغناطيوسفوتيوسقضية-نهائيًّا-يقرروا

مجمعًاالغربيعتبرهرابعمجمعالقسطنطينيةفيعقدم986سنةوفي

بطريركتضليلعلىالتأكيدالمباشرانعقادهسببوكانثامنًا.مسكونيًّا

وحدهالأبمنمنبثقالقدسالروحأندعواهفيفوتيوسالقسطنطينية

القدسروحبأنوالقائلرومابابايثبتهالذيالغربيةالكنيسةموقفوتثبيت
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1طفقود--256*نجيل
فوتيوس،ال!قسطنطينيةبطريركعزلوإعلانمعًا،والابنالأبمنمنبثق

الغربيبالمجمعم986سنةالقسطنطينيالمجمعهذاالمؤرخعونوشممي

أهممنوكانوالابنالأبمنالقدسالروحانبثاققضيةفيللنظراللاتيني

قراراته:

معًا.والابنالأبمنالقدسالروحان!بثاق-ا

بروما.الكنيسةإلىيرفعأنينبغيالممسيحيةبالديانةيتعلقماكل2-

بهايقولالتيوالطقوسالمراسيملكليخضعونالعالمفيالمسيحيينكل3-

روما.كنيسةرئي!س

وأتباعه.هروحرمانهفوتيوسالبطريركوطردلعن-!ا

إلح!احكلعنفرغمًاحلّ؟بلاالبلغاريةالكنيسةقضيةبقيتذلكومع

معخاصاجتماعفيالمجمعذلكبعدأبدوهالذيالرسوليينالباباقصاد

بقيأغناطيوستهديدهمعنورغمٌاالشرقيينالبطاركةووكلاءأغناطيوس

كنيسةإخضاعالنظامفيالحقمنأنهفيالثابتموقفهمع!البطارقةوكلاء

الواقعفي-أغناطيوسأرسلالقصادسفروبعد.المّسطنطينيةلكنيسةبلغاريا

باسيليوسالإمبرأطوربتأثيرهناكفقبلوهيونانيُّاأساقفةرئي!سبلغارياإلى-

المكدوني.

بهذاأدريانالباباعرفولما.اللاتينالكهنةبلغاريامنأبعدذال!هالوقتوفي

فيأحديكترثلمولكنالبلغاريةالكنيسةإدارهّفيالمداخلةمنأغناطيوسمنع

منالاشتعالإلىالكنيستينبينهدأالذيالجدالفعادبمنعهالقمسطنطينية

م.987سنةالبطريركيالعرشإلىثانيةفوتيوسرجيععندماواشتدجديد،

المنفىإلىأرسلم986سنةفوتيوسالبطريركعزلبعدأنهذلكوقصة

إخضاعضدالوقوفعلىمصرَّاوبقيالعادةفائقبثباتضيقتهِفاحتمل
http://www.al-maktabeh.com
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والإمبراطورأغناطيوسحزباستمالةمنتمكنولقدلروما.الشرقيةالكنيسة

بلاطهإلىمنفأهمنباسيليوسفاستدعاه.مشاركتهإلىالمكدونيباصيليوس

أبنائه.تهذيبوسلمه

أغناطيوسوبموت.أغناطيوسمعفوتيوستصالحذاتهالوقتوفي

لأنالبطريركيالكرسيإشغالفوتيوسعلىالمكدونيباسي!ليوسعرض

لأنوبالاكثرالبابامعالسلاميةبالعلاقات-الاَن-يهتميعدلمباسيليوس

علىالعربهجومبسببصعبةأحوالفيكاننفسهالثامنيوحناالمعاصرالبابا

البطريركية()إلىفوتيوسفأرجعالبابابرأيباسيليوسيتقيدلمولهذاإيطاليا

م987سنةمجمعالقسطنطينيةفيتألففوتيوسعنالحكمرفعولأجل

.قصادهالثامنيوحناالباباأرسلالإمبراطوروبطلب

رسالتهفي-وضعكانوإنبطريركًابفوتيوسالاعترافعلىوافقلقد

إلىإعادتهآنفوتيوسيعترفانوهيلدلكشروطًا-القصادمعالمرسلة

البلغارية.الكنيسةإدارةيرفضوأنالبابارحمةنتيجةهوالبطريركية

بدايةمنذ-أدركوالأنهمالأولالشرطالمجمعفيالقصادي!ظهرولم

بأنهالقسطنطينيةكنيسةاعترفتالذي-فوتيوسبأن-القسطنطينيةوصوطم

البابا.لتثبجتمحتاجعنه-البطريركيةيستحق

يختص!الأبرشياتتحديدبأنالمجمعأوضحفقدالبلغاريةالكنيسةبشأنأما

الباباوية.الشروطتنفذلموهكذابالإمبراطور.

عنوالطردالرومانحكمإزالةعلىيوإفقواأنالقصادعلىفوجب

يعترضوالمإنهموحتىالرومانيةلاالكن!يس!معشرك!تهواعادةفوتيوسالبطريرك

)بعد(الابن)ومنعبارةزيادةبدونالنيقاويالدستورالمجمعفيتليعندما

التهديدتحتتغييرهددمتثبتوقد(الأبمنالقدسروحانبثاقعبارة

.بالحرمان
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طلب-تتملممطالبهُأنوعرفالمجمعأعمالالثامنيوحناالباباأخذولما

المجمع.مقرراتاتلافمارينالقاصدبواسطةالإمبراطورمن-بعصبية

فرأى.السجنفيوضعوهالقسطنطينيةفيالوقحةمارينتفسيراتولأجل

لتأثيرهيخضعولاشيءعنلهيتنازللافوتيوسبأن-بوضوحعندئذ-البابا

القسطنطينيةبينجديدمنالجدالفابتدأجديدًا.حرمانًاإليهوجهلذلك

فوتيوسعرضوايوحناخلفاءوالباباوات.الخصام-أيضًا-وابتدأوروما،

حرمانًا.عشراثنيإليهالموج!ةالحرماناتعددبلغحتىللحرمان

لكليأبهلم-مركزهإلىيعودأناستطاعالذي-فوتيوسالبطريركلكن

ليبطلهم986عامالرابعالقسطنطينيةمجمعقررهكانماعلىعمدبلذلك

الشرقيبالمجمعالمؤرخينقبلمندعيمعاكسمجمعفيهومذهبهوليقرر

987ء.الخامم!قسطنطشةمحمرأنالثانمةةللصالثا!ْء"دالمحمر،نادالمه

----ءَ--!----

قراراته:أهموكان

م.8آ9عامالمنعقدالرابعالقسطنطينيالمجمعقررهماكلرفض-ا

فقط.الأبعنالقدسالروحانبثاق2-

فلمظهر،قدالكنيسةفيوالقوميالفكريالصراعأنالباحثيلاحظوهنا

وقومية.سلطةمسألةولكنهادينمسألةالمسألةتعد

الرابعالمجمعأثرعلىبالإسكندريةالمصريةالأقباطكنيسةانفصلتفكما

تراهالذيالوطنيلشعورهاوانتصارًالبطريركهاانتصارًاخلقيدونيةفيالمنعقد

لمذهبهفتعصبتالحرمانمنبهعليهحكمومابطريركهاإلىنسببماأهينقد

الكنيسةانفصلتكذلك،العالمبطاركةكلخالفهصانالصحيحهوأنهورأته

يأ-القسطنطينيةمدينةفيالمنعقدينالمجمعينهذينأثرعلىالشرقيةاليونانية

انفصلتم986عاماللاتينيالغربي:وقبلهم987عاماليونانيالشرقي
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كنيستين:وصارتاروماكنيسةعناليونانيةالكنيسة

التيالكا!لوليكيةالكنيسةأوالبطرسيةالغربيةالكنيسةتسمىإحداهما:

خ!لفاءالباباواتوأن،الحوارينكبيرالرسولبطرسهومؤسسهاإنتقول

سلطانهاوكانالعالمكنائسكلعلىالدينيالسلطانصاحبةأنهاترىكماعنه،

.والبرتغالوفرنساوأسبانياوإيطاليابلجيكاإلىيمتد

تعترفلاوهيالأرثوذكسيةاليونانيةالشرقيةالكنيسةتسمى:والأخرى

الخلاففيهاحدثالتيالقسطنطينيةمجامعسبقتالتيالسبعةبالمجامعإلا

موقفها-كان)دمانالرياسةأوبالسيادةرومالباباتعترفلاكما،والافتراق

لابالتقدمالأسبقيةلهفترىالتقربومحاولةالزمنلعواملتغيرقد-الاَن

(.مباشرةالرتبةفييليهالذيهوالقسطنطينيةبطريركأنوترىبالسلطان

البحرجزرم!وجان!والصربواليونانروسيابلادفيسلطانهاويمتد

المتوسط.الأبيض

عشرالحاديا!ننصفهم!ال!نيستينيينالتامالانفصال

بينالعلاقاتكانتعشرالحاديالقرننصفوحتىفوتيوسبعد

يتصلونالبيزنطيونالأباطرةفكان،ونادرةضعيفةوالغربيةالشرقييةالكنيستين

خاصة.لأسباببالباباوات

انتيهتالتيالفعالةالاتصالاتبدأتعشرالحاديالقرننصففيواخيرَا،

.التامالكنششينبانفصال

الوسائل-بكل-يسعىوكانالتاسعلاونالوقتذلكفيالباباكان

.الشرقفيكماالغربفيتزعزعالذيالباباويالمقاموسلطاننفوذلإعادة

تابعةتزاللاالجنوبيةإيطاليافيالكنائسبعض-الوقتذلكفي-وكانت

القسطنطينية.للبطريركية
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هذهعلىسلطتهيثبتأن-شيءكلقبل-التاسمعلاونالبابافاجتهد

الكنيسةعادةوخصوصًالاتينيةآراءالكنائسهذهفيتنتشرفصارتالكنائس

الفطير.عل(السريالعشاء)أيالسكردربإتماماللاتينية

كيرولايميخائيلضدإنطاكيةبطريركيقيمأنلاونالبابااجتهدثم

نأكيرولاريالبطريركفقرر.القسطنطينيةبطريركأءكاطحأثمححكاالما33ثاولأ

والكنائساللاتينيةالأديارالقسطنطينيةفيفأقفلالبابالدسائسحدًّايضع

ما553سنةوفوضاللاتينيةالإلهيةبالخدمةالأرثوذكسانخداعمنعلأجل

أدخلهاالتيالجديدةالأمورفيهايدحضرسالةًيكتبأنبلغارياأساقفةرئيس

مجددًا.اللاتين

الباباوكتبروما،فيشديدًااضطرابًاوأحدثتالبابارسالتهفبلغت

لاإنه:يقولالبلغاريالأساقفةرئيسرسالةعلىجوابًاكيرولايلميخائيل

ويجبالرسوليالعرشعلىيحكمأنللموتالمعرضينالبشرمنلأحديمكن

لأجلباحترام)العرش(معهعلاقتهتكونأنالقسطنطينيالبطريركعلى

أشبه.وماالباباواتمنلهالمعطاةالامتيازات

-)4201مونوماجقسطنطينالمعاصرالبيزنطيالإمبراطورإنوحيث

البابامعسلاميةعلاقاتفييكونأنأرادأيضًاسياسيةولأغراضام(545

القسطنطينية.فيبرضاالباباجوابقبللذلك

لأجلالكنيستينبينالسلاميثبتاأنأراداوالباباالإمبراطورلأنوالاكثر

القسطنطينية.إلىقصادهالباباأرسلذلك

تصرفهفيفكانوالمتكبرالحادالرجلغومبرتالكردينالعدادهمفيوكان

ظاهر.احترامعدمكيرولاريميخائيلالبطريركمعرفاقهوعلاقةوتعامله

وبينهبينهمتجريأدنكيرولاريميخائيلالقسطنطينيةبطريركرفضلذلك
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شكلوتحتالإمبراطورحمايةعلىمتكئينلهذاالقصاديكترثفلممفاوضات

البابويالعرشصالحلأجلالقسطنطينيةفييعملونشرعواالكنائسمصالحة

الإمبراطورفوزعهبلغارياأساقفةرئيسرسالةعلىدحضًاغومبرتوأصدر

نأستيفاتنيكتياالراهبالإمبراطورأجبرالقصادوبإلحاح.الشعبعلى

اللاتين.ضدألفهالذييحرق

كتبوالنفوذهمالقسطنطينيةبطريركبماخضاعالأملالقصادفقدلماوأخيرًا

الهرطقاتمنيمكنماكلإليهاناسبيناليونانيةالكنيسةكليحرمقرارًا

الحكمةكنيسةمائدةعلى-الإلهيةالخدمةإبَّان-احتفاليةبطريقةووضعوه

القسطنطينية.وغادروا

بطريركصبرالعدالةعنالعاديالجرئهذاالقصادعملفأزهق

القصادأمس!حتبالهماجهـعظمًاوكانالمويانالإِكليروليوجصرالقسطنطشة

عليهم.الإمبراطوريحافظلملوالشعبمنالموتخطرفي

القسطنطينيةفيأم(545)سنةمجمعًاكيرولاريميخائيلالبطريركفجمع

الشرقبطاركةجميعإلىعامةرسالةأرسلثم.البابويينالقصادفيهحرم

وكفرانادعاءاتعنوكذلكالقسطنطينيةفيجرىمابكلفيهايخبرهم

معها.الشركةمنوحذرهمالرومانيةالكنيسة

كلفي-الإلهيةالخدمةأثناءفي-الباباذكرعنتوقفواالوقتهذافي

في-بإصرار-الغراجةالكنيسةاستمرتالوقتهذاومنالشرقيةالكنائس

معالاتحادعن-نهائيًّا-وانفصلتوالقانونيةوالطقسيةالعقيديةمواقفها

الشرقية.الكنيسة
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والأثارالنتائع

تعيشانوالغربيةالشرقيةالكنيستانأصبحتبينهماالتامالانفصالمنذ

كنيسةكلوصارت.الأخرىمععلاقةأيلأحدهماوليسمنفردتينوتعملان

-هناك-يعدولم.الخاصةومقاصدهامنافعهالبلوغفعاليتهاتوجهمنهما

المتبادلة.الدينيةللمصالحوجود

والتنظيمالمسيحيالإيمانحاميةئفسهاترىالشرقيةالكنيسةوكانت

وضعتوأنهاوتحديدهإيضاحهعلىوالقائمةبكاملهالمستقيمالأصيلالكنسي

التعليمهذاعلىالمتغيرةوغيرالثابتةالمحافظةوهوألاأساسيًّاهدفًالذاتها

ونقائه.سلامتهبكلوالتنظيم

الغربيةالكنيسةأنومعالمسكونيةالمجامععهد-الانفصالبهذا-وانتهى

الباباواتمنبدعوةالمجامععقدفياستمرتالكاثوليكيةأياللاتينية

لهايعدلمالمجامعتلككلأنإلاجديدةوتعاليمبعقائدوالخروجورئاستهم

الأرثوذكسيالعالمأيالمسيحيالعالمشطرمنأكثرلأنالمسكونيةصفة

حديثةالخلقيدونيةاليونانيةالأرثوذكسيةالكنائسمنهسواءبكاملهالشرقي

منذانفصلتالتياللاخلقيدونيةالأرثوذكسيةالشرقيةالكنائسأو،الانقسام

وكنيسةاليعاقبة،السريانوكنيسة،والحبشيةالقبطية)كالكنيسةقرون

(.وغيرهملأرمنامنوقسم،والكلدانالآشورين

صفةمنأكثرالمجامعلتلكتكنلملذلكفيهمشاركةولاحاضرةتعدلم

المسيحي.العالممن-فقط-جزءرأيإلاتمثللامحملية

علىركزتالشرقيةالكنيسةعناستقلتعندماف!نهاالغربيةالكنيسةأما

علىالعمل-الأولالمقامفي-وضعتفقدوأعمالها.حياتهافيأخرىمقاصد

السلطةعنمستقلًاوجعله-البابا-الغربيةالكنيسةرئيسسلطةتقوية
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القضايافيا!لسيحيالعالمكللهتخضعلأن-أخيرًا-وسعت،العلمانية

والعلمانية.الروحية

هذهلتئبيتاجتهادهمكلالإصلاخقبلالرابعافجانيخلفاءوجهولقد

بقيةمثالعلىحقيقيةمملكةالكنيسةسلطتهمدائرةيجعلواانفأرادوا.السلطة

ملوكَا.ذوإتهممنويجعلواالممالك

يأمنأكثرعلماثيةصفةللباباويةصارهذاالباباويةالسياسةلاتجاهونتيجة

مف!.وقت

بمعنىسياسيينإلىالمسيحونوابالأعلونالكهنةرؤساءتحولوهكذا

أولئكاضطرلذلكأمولالهاأبلا-يقالكما-السياسةكانتولما،الكلمة

السياسةتسمتوجبهبماالسياسيينألاعيبفييخوضواأن-يشعرواأندون-

..واستبداد.وحروبودسائسخداعمن-الأحيانمنكثيرفي-والسلطة

.إك

بدأتالذيام(521-1513)سنةالعاشرلاونالباباأصبحوهكذا

وماوالفخفخةوالجاهللذاتمحبعلمانيبملكأشبهعهدهفيالإصلاححركة

الجاهفيالمفرطالاهتماملهذانتيجةإلانصيرهماكاناللذانوالعلمالفن

هذاعهدفي-تمامًا-ضعفتافقدوالكنيسةالديانةروحأما.الدنيويةوالفخفخة

البابا.

وجودمعالشرقيةواليونانيةالغربيةالرومانيةالكنيستينبينالنزاعواستمر

توجهتحتىالخلافاتكثرةزادتالتوفيقلمحاولةبذلتالتيالجهود

اللاتينيةالغربيةالكنيسةشنتهاالتيالصليبيةالحروبفيالعسكريبالتسلط

سلطانه(الثالث)إنوسنتالبابافاستخدمالإسلاميالشرقبلادعلىالبطرسية

.اليونانبلادمنالشرقيةالمملكةانتزاععلىالصليبيةالحربزعماءوحث
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(:سليمان)سوسنةكتابهفيجرجسبناللّهنعمةبننوفلالأستاذيقول

يدمنالشرقيةالمملكةلنزعالصليبيينقواد(الثالث)إنوسنتالباباأحرك

سنةإلىعليهامتسلطينوظلواام402سنةالقسطنطينيةفاقتحموا؟اليونان

منامتلكوهاالتيالأرضفي)الهمجية(منأمكنهممافاستعملوا.ام261

اليونانيالإكليروسوجميعأورشليمبطاركةليخضعواوفلسطينسوريةبلاد

العربموادةيفضلواأنإلىأحوجوهمحتىالكنائسصماقفالالحبسبواسطة

جزيةمنهميتقاضىشعبحكمويختارواموادتهمعلىالأصليينالبلادحكام

،.يشبعانلاقوادهوطمعطمعهروحيملكعليهميتسلطأنعلى

لأهمكافٍبشرحٍنقوملأنالأوالنآنفقدهناإلىالأمروصلوحيث

الكنيستينهاتينمنكلًّاميزتالتيوالتنظيميةالعقائديةالخصائص

صارماأعنيالكبير،الانفصالذلكعننتجتااللتينالكبيرتينالمسيحيتين

الكاثوليكيةالرومانيةوالكنيسة،الأرثوذكسيةالشرقيةالكنيسة:باسميعرف

وعددالعالمفيتوزعهمامراكزوبيانمن!ما،لكلإإريخيةإالمسيرةإيجازمع

أتباعهما.

كاه!(،3س!ولحطبه!ه40!رهح)ث!3؟ولطالأرثوذحسيض:اليونالنيشالشرقيىالحنيسش

كلمة)1(40"مغهلأممثهـهالأرثوذكسيهّكلمة:التاريخيةوالخلفيةاللغويالمعنى

قويمهولماصفةوهي)أرثوس(:يونانيينلفظينمنمركبةالأصليونانية

معنىفيكونوالفكروالمعتقدالرأيعلىيدلاسموهي)ذُكسا(:ووسليم

القويم.والرأيالقويمالمعتقد)أرثوذكسا(:اليونانيةالكلمة

غ!يرأمكاندينيًّاتراثكليوافقماعلى-لغة-أرثوذكسيةكلمةوتطلق

فيالأرثوذكسيةمادةعلى-ومختصرقليلبشكل-الأرثوذكسيةموضوعفيرجعت)1(

الكنيسةتاريخحلقاتمنأخرىمعلوماتإضافةمع)السورية(العربيةالموسوعة

قبطية.مجلةفيمنشورةساميعهدياكليركيالقبطيللشماس

http://www.al-maktabeh.com



265-لن!لكل1نيه1خرون9-ألو!عطهاد

إنهميقولونالذينالمسيحيينمنكبيرةجماعةعلى-اصطلاحًا-وتطلق،ديني

المسكونيأالمجمعالمسكونيةالمجامعحددتهكماالصحيحالمعتقدعلىحافظوا

منلهمتمييؤًا(الكنيسةشؤونفيللتداولكلهالعالمأساقفةإليهيدعىمؤتمر

هراطقة.عدواالذين

)الكنيسةأسماءكني!ستهمعلىالأرثوذكسيونيطلقالأحيانمعظموفي

فيالكاثوليكيةالأرثوذكسية)الكنيسةأو(الشرقيةالكاثوليكيةالأرثوذكسية

تعنيالكاثوليكيةكلمةأنذلك(الجامعةالأرثوذكسية)الكنيسةاو(الشرق

إلىالتسمياتهذهتؤديلاأدنالضروريمنأثهعلىالعامةأو)الجامعة(

اللبس.

الكنيسةمنجزءً!ليستالحقيقةالجامعةالكنيسةنفسهاتعدالتيفالكنيسة

الشرقيالعالمعلىتقتصرلافهيشرقيةتسمىأنهاومعالرومانيةالكاثوليكية

(.الأرثوذكسية)الكنيسةإيجازًاعليهاويطلق

الكنائس:منأسرتين-اليوم-الأرثوذكسيةمصطلحويشمل

مجمعقراراترفضت)التيالخلقيدونية:غيرالشرقيةالكنائس-

والكنيسةالأرمينيةالكنيسةوتضمم(451العامفيانعقدالذيخلقيدونية

وإثيوبيةمصرفيالقبطيةوالكنيسةوالهند،سوريةفي(اليعاقبة)كنيسةالسريانية

وأليتريا.

فيالقديمةالأربعالكنائسوتضمالخلقيدونية:الشرقيةالكنائس-

روسيةفيالحديثةوالكنائس،والقدسوإنطاكيةوالإسكندريةالقسطنيطينية

واليونانقبرصفيالكنائسعنفضلًاوجورجيةوصربيةوبلغاريةورومانية

وأمريكا.وتشيكوسلوفاكيةوبولندةوألبانية
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وشيتها:صسمِشالأرئوذأليونانيشالشرقيشالحنيسضتنظيم

فيبنفسهاتحكمالتيالكنائسمنأسرةالأرثوذكسيةاليونانيةالكنيسة

(.الإيمان)دستوررسوليةمقدسةجامعةواحدةكنيسة

فنظامهاالأسرارفيوالمشاركةالعقيدةفيالوحدةمنوحدتهاتستمدوهي

يتيحإذالظروفمعوالتكيفالمرونةمنفائقبقدريتمتعمركزيلا)مجمعي(

وفي.الكنيسمةحياةفيذلكيؤثرأندودنمنإلغاءهاثبممحليةكنائسإحداث

بالغة.أهميةذاموقعًاالمحليةالكنيسةتشغلالمجمعيالنظامهذا

راعهوفيهاراعوكلبرعيتها،الثهكنيسةهيمحليةأرثوذكسيةكنيسةفكل

.الواحدةالله!في

بعد(فيماوالأبرشيةأصلًا)الرعيةمعينةجغرافيةرقعةفيالمؤمنوالشعب

الواحد.الربعشاءفيتتجلىوحدةيؤلفأنيجب

ومركزالجماعةإيمانحارسوهوكاهنًاالمسمىالشيخالاجتماعهذاويؤم

وأالجامعةالكنيسةوحدةفيذلكيؤثرأندونمنالمقذسةوحياتهاوحدتها

وأمدينةكلفيواحدأسقفمنأكثريوجدألايجبولذلكمعها.يتعارض

سلطتهتعلوولا،الكهنوتيةالمناصببينالأسمىالمنصبوللأسقف،أبرشية

يكنلمماتوليتهأوأسقفرسميجوزولا،جماعتهأوأبرشيتهفيأخرىسلطة

)سنودس(.كنسيمجمعأورسوليمجمعفيعضوًا

كافةوالأساقفةالمطارنةيضمبهاخاصسنودسأرثوذكسيةكنيسةولكل

الأساقفةرؤساءرئيسهوالذيالبطريركويرأسهالجددالأساقفةويرسم

التقليدحدودضمنوالدنيويةالدينيةالأمورفيواسعةبصلاحياتويتمتع

الكنسية.والقو)نينالرسولي

المجامع.كنيسةهيالأرثوذكسيةوالكنيسة
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مقاطعاتمنمامقاطعةأساقفةيحضرهاالتيالمحليةالمجامعوكانت

الذيأسقفهابرئاسةالمقاطعةتلكعاصمةفي-عمومًا-تعقدالإمبراطورية

الأنظمةووضعالمحليةالقضايالمعالجة)متروبوليت(مطرانرتبةيحمل

.الحالمقتف!بحسب

المدنأساقفةأهميةازدادتالميلاديالثالثألقرنفيالمجامعمدىاتسعولما

هي:ثلاثةبينهامنتميز(أسقفية)كراسيفيهاونشأت)العواصم(الكبرى

والإسكندرية.وروماإنطاكيةكراسي

جعلإمبراطوريةعاصمةوغدتالقسطنطينيةمدينةتأسستوعندما

رابعًا.كرسياالسقفيمركزها

جميعهاوتسودهامعلومةأقطارعلىسلطتهالكراسيهذهمنلكلوكان

الكنائسجميعخهمأوالعقيدةتخصالتيالكبرىقضاياهاتعالجواحدةعقيدة

ممثلوهم.أوالكراسيأساقفةيحضرهامجامع

الكراسيهذهأساقفة(خلقيدونية)مجمعالرابعالمسكونيالمجمعمنحوقد

وأحدث،غيرهقبلإنطاكيةبطريركبهاختصقدكانالذيبطريركلقب

نشأوبذلكالخامسالبطريركفسميبطريركًاأسقفهاوجعل،القدسأسقفية

الأرثوذكسية.الكنيسةفيالخماسيةالر"لاسةنظام

الكرسيأسقفعلىأطلقالثالثالقرنمنالأولالنصفومنذ

منالأولالربعفيباباالرومانيالكرسيأسقفوسميالبابالقبالإسكندري

علىاليونانأساقفةأطلقنفسهالقرنمنالأخيرالربعوفي،السادسالقرن

المسكوني.البطريركلق!بالقسطنطينيةكرسيأسقف

الكبرىالمستقلةالكنائسرؤساءعلىيطلقالبطريركلقبصاربعدوفيما

دولية.وسياسيةواجتماعيةدينيةلأسباب

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


1طفقود-*نجيله-268

الأرتوذحسيش:اليونانيشالشرقيشالحنيسشةعقيد

الكنيسةإيمانعلىمحافظتهاالأرثوذكسيةاليونانيةالشرقيةالكنيسةتؤكد

وبقاءهااوكنيسةاَباءوكتاباتالمسكونيةالمجامعوفسرتهحددتهكماالأولى

ونقله.الإيمانتسلممبدأعلىتقومباستمرأريةالماضيأمينة

)التقليدمنجزءأنهمعالمقدسالكتابهوإيمانهافيالرئيسيوالمرجع

الكنيسةاَباءوكتاباتالإيمانودستورالمقدسالكتابأسقأريعني(الشريف

الليترجياوكتبالكنسيةالقوانينعنفضلًاالمسكونيةالمجامعوقرارات

الأرثوذكسية-الكنيسةعنهعبرتماوكلوالأيقونات(والعبادات)الطقوس

حارسةنفسهاتعدوهيوفهموعبادةكنسيوتنظيمعقيدةمن-تاريخهاعبر

القادمة.الأجيالإلىنقلهواجبهاومنالكبيرالإرثلهذا

عناصرأنإلاالاحترامموضوع-دومًا-يبقىالدينيالموروثأنومع

لابهامسلممطلقةتعدعناصرفثمةالقيمةمت!ساويةغير(الشريف)التقليد

يشغلالذيالمقدسالكتابمقدمتهاوفيفيهاالنظرإعادةأوتغييرهايجوز

عنالصادرةالعقديةوالتحديداتالإيمانودستورالتقليدفيالرئيسيالمركز

المسكونية.المجامع

بينالفروقبالحسبانالأخذمعذاتهابالقيمةتتمتعفلاالأخرىالعناصرأما

وتتبدلتتغيرالتيالمتوارثةالتقاليدمنيعدوما(الشريف)التقليدفييدخلما

.والمكانالزمالطبتغير

الذي(الإيمان)دستوركالطوإنالمجامعكنيسةهيالأرثوذكسيةالكنيسة

الدستورهوم(381القسطنطينية-م325)نيقيةالأولانالمجمعانوضعه

وروحًا.نصًّاتلتزمهالذي
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والأسرارالمقدسش:العبادة

أهممنواحذاتمثلالأرثوذكسيةاليونانيةالشرقيةالكنيسةفيالعبادةإن

هويتها.علىوالمحافظةالكنيسةهذهاستمرارية!أالعوامل

فيمتحدةتجتمعحينالمؤمنةبجماهيرهاقويةالكنيسةبأنالقائلوالمفهوم

المفهومهذادونومنالشرقيةالمسيحيةللتجربةالأساسيةالصيغةهوالعبادة

عملولاالأرثوذكسيةفيالكنيسةلبنيةالرئيسةالأسسإدراكيمكنلا

الدينية.الطقوسفيأعلىوكاهنًامعلمَاالأسقف

العاطفيةالإنسانملكاتتستثيركاملةتجربةالشرقيةالدينيةالطقوسوتعد

وإيماءاتوملاحظاتاصطلاحيةلاهوتيةتعابيروتستخدموالجماليةوالعقلية

المتعلمينوغيرللمتعلمينالمسيحيالإيماننقلمنهايقصدمرئيةوفنونًامادية

سواء.حدعلى

الكنيسةأنالمعاصرةوالكتابيةالشفويةالأرثوذكسيةالتعاليمجميعوتؤكد

-المقدسوالقربان-والميرون-العمادأ:هيمقدسةأسراربسبعةتعترف

ا.والزواج-المرضومسحة-والتكفير-الكهنةورسم

يتضمنالذي(الصلاة)كمّابفيلارسميّاالأسرارعددتحددلمأخهابيد

الكنيسمة.آباءتعاليمفيولاالأسرار،هذهنصوص

علىالأرثوذكسيةالكنيسةبهاعترفتكنسيمجمعأييعملىلمالواقعوفي

الأرثوذكسية()الاعترافاتفيفقطسبعةالعددقبلوقدالأسرار،عددتحديد

.الإصلاححركةعلىردًّاعشرالسابعالقرنفيصدرتالتي

القائلةالفكرةدلىيرتكزالأرثوذكسيةللكنيسةالأساسيالأسرارولاهوت

عنه.طبيعيًّاتعبيرًاالأخرىالأسرارتؤلفوحيدًاسرًّاالإكليريكيةبالجماعة

بيزنطش:فىالأرثوذحسيشوالحنيسسولئالديينالعلاقش

بأنهامرازاوصفتفقدبيزنطةفيوالكنيسةالدولةبينالعلاقاتأما
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يشغل-كانالإمبراطورأنعلى-ضمنَا-يدلوهذا(بابوية-أقيصرية

الكهنة.رئيسمنصب-عمليًّا

الثنائيةبالحومةوالبطريركالإمبراطورتصفالرسميةالنصوصأنبيد

وكانالواحد،الجسمفيوالجسدالروحمنكلبوظيفةوظيفتهماوتقارن

كماالإداريةالكنيسةشؤونمنكثيرفيالعليااليد-عمليَّا-للإمبراطور

الأهمية.بالغةسياسيةبادوارالقيامالمنفذينالبطاركةبعضاستطاع

ميدانفيسيماولاالبيزنطيينتوالْمالبابوية-القيصريةفكرةتكنولم

كانتحينإرادتهمفرضالبيزنطيينالأباطرةيستطعلمإذوالعقيدةالديانة

الكثيرةالمحاولاتفيجليةالحقيقةهذهظهرتوقد،الكنيسةوضميرتتناقض

الوسطى.القرونأواخرفيرومامعللاتحاد

الأرتؤخسيش:اليونانيشالحنيسشثيالرهبانيسالحرحات

علىالمراكزمنوغيرهابيزنطيةعاصمةفيالرهبانيةالحركاتتطوراستمر

الأولى.المسيحيةالعصورفياتخذتهالذيالنحو

وقفواراهبألفنحويضمالقسطنطينيةفيلما،43ولهأستوديونديروكان

والنسك.والطاعةالصلاةعلىأنفسهم

الكنسيةوللرسمياتللحكومةبمعارضتهمالرهبانهؤلاءواتصف

التسوياتمواجهةفيالأساسيةالمسيحيةالمبادئعنمدافعين)الإكليريكية(

السياسية.

سيماولا(الأديرةحياة)مناهجستوديونديرقوانينالبناتأديرةتبنتوقد

كييف.مدينةفيالشهيرثا!لأ!حكافسدير

حمايتهفوكاسالثانينقفورالبيزنطيالإم!براطورمنحم639عاموفي

أتوسر!جبليأديرةجمهوريةمركزديرهيزاللاالذيالأتوسيإناسيوسللقديس
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(.اليونانحماية)تحتالمستقلة

هاماسالقديسديررئيسام(220-)949سيمونالقديسوكتابات

فيفعّالتأثيرلهاوكانالشرقيةالمسيحيةتصوفعلىمثالأبرزالقسطنطينيةفي

الأرثوذكسية.للكنيسةاللاحقةالتطورات

التبشيريش:البعثات

فيبلغاريةفأصبحتأوروباشرقيفيالمسيحيةالتبشيريةالبعثاتانمشرت

القيصرعهدفيإداريًّاالمستقلةبطريركيتهاوأسست،أرثوذكسيةالتاسعالقرن

البيزنطيةالكنيسةوليدةجديدةكنيسةفإنوهكذام(279-)398سيمون

ماسرعانأنهابيد،البلقانجزيرةشبهعلىنفوذهابسطتالسلاقيةاللغةتتكلم

باسيلالبيزنطيالإمبراطوراستيلاءيعدوالكنسيالسياصياستقلالهافقدت

وتأصلتزرعتقدكانتالسلافيةالأرثوذكسيةبذرةانإلاعليها؟الثاني

فيها.

البيزنطيةالأرثوذكسيةفلاديميركييفأميراعتنقم889عاموفي

يونانيمطرانيرأسهاكنسيةمقاطعة-التاريخهذابعد-روسيةوأصبحت

القسطنطينية.تعينه

الدينيالبيزنطيةالحضارةتراث-المرحلةتلكفي-روسيةتبنتوقد

وطورته.والاجتماعيوالفني

الحبير:والانشمَاقالغربمعالعلاقات

فمنغموضًا،تزدادالآونةتلكفياللاتينيالغربمعالعلاقاتكانت

يرأسهاالتيإمبراطوريتهممنجزءًابكاملهالغربيالعالمالبيزنطيونعدجهـة

جهةومنفيها،الشرفمنصبالرومانيالأسقفويشغلبيزنطةإمبراطور

وعّدوها.التسميةهذهعلىوالألمانالفرثجةأباطرةاعترضثانية

إيطاليةفيالسياسيةالمنافساتبسببوالغربالشرقبينالهوةواتسعت
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الحركةفرضتهاالتيالمبدئيةالتغيراتوبسببوالألمالان،البيزنطيينبين

التيالتوفيقيةالجهودتسفرولمفرنسةفيلكونيرهبانبدأهاالتيالإصلاحية

والطقوسالمذهبثقاطحولالاهتماماتالطرفانوتبادلشيء،عنبذلت

عامفيالاَخربحقالكنسيالحرمانصكمنهماكلأصدرماوسرعانالدينية

نأ)معالانشقاقتاريخالعامهذاويعد-تفاصيلهبيانسبقكما-أم540

بكثير،ذلكقبلبدأتومعقدةطويلةعمليةبعدتدريجيُّاحصلالانشقاق

(.شرحهسبقكماوالدينيةوالسياسيةالثقافيةالتباعداتفيهاوأسهمت

نأإلاالبينذاتوإصلاخالصاعلرأب-البدءفي-أملثمةوكان

زمنفيسيماولاالاتصالجسوروفقدتالتاريخذلكمنذتمالانفصال

الأراضيعلىلاتينيةإماراتإقامةعلىالصليبيونعملإذالصليبيةالحروب

منأساقفةووضعوا،القسطنطينيةكنيسةنفوذدائرةضمنتعدكانتالتي

هاتيناحتلالهمبعدوالقدسإنطاكيةفيالشرقيينالأساقفةمكاناللاتيين

استولىحينذروتهاالأزمةوبلغتام(995-1)890القديمتينالمدينتين

منإمبراطورًاوأقامواام402عامفيونهبوهاالقسطنطينيةعلىالصليبيون

الرسولي.كرسيهاعلىاللاتينمنبطريركًاونصبوافيهاالعرشعلىاللاتين

هوةفيليزيدامعًاالوطنيةوالكراهيةاللاهوتيالجدلاجتمعوهكذا

فأكثر.أكثرالانشقاق

نحووالصربيةالبلغاريةالكنيستانسعتالأحداثتلكغمرةوفي

وأسسام()235ترنوفوفيثانيةبطريركيتهاوإقامةالكنسياستقلاالما

.م9121عامفيلهامستقلًاأسقفًاونصبواالمحليةكنيستهمالصرب

لروسيةالمغوليالغزومنالرغمعلى-فحافظتالروسيةالكنيسةأما-

منالبلادفيوحيةمتحدةاجتماعيةمنظمةبقائهاعلى-ام(448-)1237
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الكنيسةرئي!سوظلئانية،جهةمنالبيزنطيالتراثلوأَءوحاملةجهة،

المغولالخاناتباحتراميحظى(نيقيةمجمععينهالذيكييف)مطرانالروسية

مكانةًواكتسب(المسكوني)البطريركالأعلىبرئيسهالاتصالسلطةوخوُّل

حتىالكرباد!جبالمنتمتدواسعةمناطقعلىكنسيةبسلطةواحتفظرفيعةً

المولغا.نهر

اللاتينمنالقسطنطيثيةالبيزنطيةباليولوغسأسرةاستعادتذلكوبعد

إعادةاستطاعتماأنهابيدام453وام261عاميبينوحكمتها

علىتجريالمعارككانخماإذونفوذ؟قوةمنعليهكانتماإلمماالإمبراطورية

وقفحتىتتقلصأراضيهاورقعةتمزقها،الأهليةوالحروبحدودها،امتداد

نفسها.العاصمةضواحيعند

ذهاثفو،عا-نة9الآتلكؤِ،-القسطنطمئمةكمة!لطرحافظتذلكصرو

والقفقاسروسيةضمنتأوسبعرقعةعلىالشرعيةسلطاتهافمارستالقديم

العسكريالدعمدونمن-تتمكنلمأنهاإلاالبلقانيةالأراضيمنوأجزاء

وصربية.بلغاريةكنائسعلىنفوذهافرضإعادةمن-القويةللإمبراطورية

واحتجتبطريركيةنفسهاالصربيةالكنيسةأعلنتم1346عاموفي

ءم1357عامفيبهاواعترفتعادتأنهابيدذلكعلىالقسطنطينية

أهلينزاعفيالبيزنطيةوالإكليرلكيةالدبلوماسيةفتورطتروسيافيأما

المحررةالروسيةالدولةبقيادةللظفروليتوانيةموسكوأمراءكباربينعنيف

مماموسكوأمراءانتصارفيبارزأثرالإكليريكيالسلكلتأييدوكان،المغولمن

اللاحق.روسيةتاريخفيواضحًاأثرًاترك
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:ام821وام453عامييينالأرتوذحسيضاليونانيشالشرتجيتال!نيسس

العبادةحريةللمسيحيينوتركواام453عامالقسطنطينيةالعثمانيونفتح

جديدبطريركبانتخابام454عامفيالعثمانيالسلطانسمحوقد

الاضطلاعلهيحقجميعَا،للمسيحيينرئيسًا(باشي)ملةسميللقسطنطينية

فيالمسيحيينعلىالقضائيةالسلطةوممارسة،الرسوموجباية،بالإدارة

الحكمظلفي-القسطنطينيةبطريركاستعادوهكذا.العثمانيةالإمبراطورية

حتىفأكثرأكثرواتسعتالشرعيةسلطتهوامتدت،السابقةحقوقه-الجديد

نفوذهيبسطأن-كثيرهّامتيازاتالعثمانيالسلطانمنحهأنبعد-بوسعهبات

السياسيةسلطاتهاتسعتكماالاَخرين،الأرثوذكسالأساقفةمننظرائهعلى

والروحية.الكنسيةالسلطاتجانبإلى

حوضفيالقديمةالكنائسفيملحوظةآثارالجديدالعثمانيللنظاموكان

القسطنطينيةلأسقفالعثمانيونمنحهالذيفالدعم،والبلقانالمتوسطالبحر

هيئةعلىاليونانسيطرةمنزاد(الرومالملةالرسميةالإداريةالشخصية

وأصبحتكافهّالمتسلسلةمراتبهااليونانيونالأساقفةفشغلالكهنوت

في)حتىالفنارلسلطةتخضعالأوسطالشرقفيالقديمةالبطريركيات

البلغاريةالكنيستينأدطكما(الأرثوذكسيةالبطريركيةفيهأقيمتإسطنبول

علىاستقلاهمامزاياآخر-رسميا-فقدتاإذنفسهالمصيرإلىانتهتاوالصربية

هانتشرلي.صموئيلالقسطنطينيةبطريركيد

في-غدتحىّبعزمتنهضروسيةبدأتفقدذلكمنالنقيضوعلى

وغدت(الجديدة)رومالقبوحملتالعظمىالدولمن-المطافخاتمة

عامفِىجديدةبطريركية-لذلكتبعًا-الروسيةالأرثوذكشيهٌالكنيسة

الأخر!االشرقيةالبطريركياتواعترافالقسطنطينيةبموافقةام958
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الأسقفياتلكراسيالفخريالترتيبضمنالخامسةالمرتبةعلىقحصلت

.والقدسوإنطاكيةوالإسكندريةالقسطنطينيةبطريركياتبعدالشرقية

خلفاءأنفسهميعدون-عشرالسادسالقرنبعد-الروسالقياصرةوكان

البلقانفيللأرثوذكسيةوالممولينالسياسيينوالحماةالبيزنطيينالأباطرة

الأوسط.والشرق

البيزنطيةالإمبراطوريةعن-تمامًا-تختلفكائتالقيصريةروسيةأنبيد

القيصربينالبيزنطيفالوفاق،الذاتيةالثقافيةوالمعرفهٌالسياصينظامهافي

كافتروسيةلدولةالدنيويةوالأهدافروسيةفي-أبدًا-يحصللموالبطريرك

أساقفةيستطيعولم،والدينيةالكنسيةالمصالحعل-الدوامعلى-تحل

طولولاحوللهميكنفلمالبيزنطيينمنالأقوياءأسلافهممجاراةموسكو

!.أصا-"اا-ةااءا-11"ا11"0شا101

الحسمي!.تسصري!2ول!ل!حتىضرهالقب-ورءراء

بينالحادةالأزماتمنسلسلةعشروالثامنعشرالسابعالقرنالطشهدوقد

الاكبوبطرسأطاعحينالأخيرةانتصارإلىانتهتوالقيصريةالكنيسة

الكنيسةإدارةوحولم1712عامفيبالبطريركيةنهائيام(1725-)1682

روحياقانونَاوأصدر،المقدسالحاكمالمجمعباسمعرفتحكوميةدائرةإلى

بذلدُ-الكنيسةوبدألتروسيةفيالدينيةالنشاطاتلكلالداخليةالنظمحدد

.ام179عامحتىاستمرتاريخهافيجديذاعهدًا-

!كشرالتاسعالقونثيالأرئوذحسيشاليونانيشالشرقيشالحنيسض

كنائسلهاقوميةدولفيهظهرتالتركيةالسيطرةمنالبلقانتحرربعد

السلطةتقلصالعثمانيالحكمضعفرافقإذبنفسهانفسهاتحكمهستقلهّ

كانواالذين-فاليونانيونالقسطنطينيةبطريركيةتمارسهاكانتالتيالفعلية

فيلهمقوميةكنيسةأقاموامنأولكانوا-المستقبلأملالبطريركيةفييرون
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الروسيالنظامغرارعلىكنسيُّانظامًاوصاغوام()1833الجديدةدولتهم

اع!ترفتوقدحكوميب!ضرافالكنيسةيحكممقدسكنسيمج!معمنيتألف

عاماليونانفيالجديدةللكنيسةالذاتيبالاستقلالىالقسعطنطينيةالبطريركية

.م0185

بعدالذاتياستقلالهمالصربيةالكهنوتيالسلكرجالنالصربيةوفي

بالكنيسةالقسطنطينيةاعترفتم9187عاموفيام832عامصربيةاستقلال

التامععشرالقرنمنالثانيالنصفوفيبنفسها،نفسهاتحكمكنيسمةالصربية

الشرعيةالسلطاتتمارسانكنيستانالمجريةالنمساويةالإمبراطوريةفيظهرت

كارلوفتزبطريركيةهماالأخرىالسلافيةوالبلادورومانيةصربيةعلى

(،اليوم)شرنوفسشيزرنوفتزومطراني!ة

الإشرافتحتكانتالتيوالهرسكالبوسنةفيالصربيةالأبرشياتأما

تتمكن-لمأنهاإلاالذاتياستقلالهاعلىفحافظتم1878عامالنمسماوي

القسطنطينية.عنالكاملالاستقلالمن-مطلقًا

حفّزالاالأجنبيالاحتلالمنقرونبعدمسمقلةدولةرومانيةوقي!ام

نفسهاتحكمكن!يسةبأنهاالتصريحعلى-م1865عامقي-الرومانيةالكنيسة

.ام885عامفيإلابهاتعترفلمالقسطنطينيةأنبَيْدَبنفسم!ا

الماَسيمنالبلغاريةالكنيسةتأسيسإعادةعمليةتخلفلمبلغاريةفيأما

واليونانيونالبلغارفيهيعيشكانالذيالوقتفيجاءتأنهاإذوالانقسامات

تزالماكانتالتيوالقسطنطينيةوتراقيةمقدونيةمنكلفيجنبإلىجنبًأ

البلغار.حسابعلىلليونانيينالداعمالعثمانيللحكمخاضعة

السلطانفرمانفكانالطرفينبينالخلافتفاقمعشرالتاسعالقرنوفي

نائبيرأسهاوطنيةبلغاريةكنيسةياقافةقف!الذيم0187عامالعثماني
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به.يعترفونالذينالبلغارجميعويحكمالقسطنطينيةفييقيمبلغاريبطريرك

ساريالاكبربطرسوضعهالذيالروحيالقانوناستمرروسيةوفي

بيدم9171عامالروسيةالقيصريةوسقوطالبلشفيةالثورةقيامحتىالمفعول

نأدونمنللدولةالكنيسةخضوععارضواالكنيسةرجالمنكثيرًاأدط

شيئًا.يستطيعوا

الكنيسةشؤونمعالجةإلىنزعوابعدهمنوخلفاءهالاكبربطرسأنومع

فيعنهمممثلينإلىالسلطةعشرالتاسعالقرنفيالقياصرةفوضفقدمباشرة

فيوزاريةمناصبمنحهمبعدفيهاالمتنفذينبينمناختاروهمالكنيسة

الحكومة.

البلقانفيشقيقاتهامنواتساعًاكنىأكثرالروسيةالكنيسةوكانت

المساعدةيدومدتالدراسيةوالحلقاتاللاهوتيةالمعاهدفأسست؟والمشرق

التبشيرية.والبعثاتالمدارساَلافإلى

الأولى:العالممِشالحرببعدالحنيسس

الكنائستجمعولإعادةالوسطىآسيامنالمسيحيةلانحساركان

وللشتاتالبلشفيةالثورةيدعلىالكنيسةولمأساةالبلقالطفيالأرثوذكسية

العالمبنيةفيجذريةتغيراتإحداثفيالبالغةآثارهاالغربفيالأرثوذك!صي

لأرثوذكسي.ا

المشرق:فيالأرثوذحسيساليونانيسَالشرقيضالحنائس

يونانيأصلمنالمتحدرينالسكانجميعرحلالتركيةاليونانيةالحربإثر

ماعلىالمسكونيةالقسطنطينيةبطريركيةسلطةواقتصرتاليونانإلمأتركيةمن

بالزعامةتمسكبقيمساأنهاإلاوضواحيهاإسطنبولفيالأرثوذكسمنتبقى

منعددعلىسلطاتهاوتمارسالأخرىالأرثوذكسيةالكنائسبينالفخرية

حكوماتها.بموإفقةاليونانيهالجزروعلىالأرثوذكسيةالمهاجرينأبرشيات
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-1طفقود*نجيل-278

البطريركيةجانبإلىوالقدسوالإسكندريةإِنطاكيةبطريركياتولّؤلف

فيتمتلكتزالماأنهابيدالغابرةالبيزنطيةالإمبراطوريةبقاياالمسكونية

للتطور:فرصًاالراهنةأوضاعها

وبطريركية،المتناميةالإفريقيةللطوائفموكزالإسكندريةفبطريركية

العربيالمسيحيللتجمعمركزكبرتؤلف-دمشقومقرها-إثطاكية

للأماكنحارسخيرالقدسوبطريركيةوالعراقولبنانسوريةفيبأبرشياتها

.القدسمدينةفيالمقدسة

شأنذاتتزالانماجورجيةعوكنيسةقبركنيسةالقديمتانوالكنيستان

علىحافظتم431عاممنذاستقلتالتي-القبرصيةفالكنيسةشقيقاتهما:بين

سيطرةزمنفيسيماولاالدينيةحرياضهمممارسةأساقفتهاواستطاعبقائها

القديمة،الكنيسةتقاليدعلىشاهدالجورجيةوالكنيسةالجزيرةعلىالمسلمين

الميلاديالسادسالقرنمطلعفيإنطاكيةكنيسةأمهاعنأستقلتوقد

الخاصة.بلغتهاوفنيةأدبيةحضارةوطورت

الروشيئ:الحنيسض

سقوطبعدالهزاتمنلكثيرولّعرضتالأزماتمنسلسلةالكنيسةعانت

ممتلكاتالسوفيتيةالحكومةصادرتإذام229عامبعدسيماولاالقيصرية

وحدةتفتيتفيواسهمتالجبريةالإقامةتحتالبطريركووضعتالكنيسة

مقاومتها.وأضعفتالكنيسة

العشرينالقرنمنوالثلاثينياتالعشريناتفيستالينجوزيفعهدوفي

الدين.رجالمنالاَلافضحيتهاذهبلاضطهاداتالكنيسةتعرضت

الكنيسةاستعادتام(079-)4591ألكسيسالبطريركعهدومن

شنتالحكومةأنبيدالكنائسمنكبيرعددافتتاحمنوتمكنتحيويتهابعض
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المفتوحة.الكنائسعددوخفضتعليهاجديدةحملة

ملايينظلفقدللدينالمناهضةالدعايةعلىالأعوامعشراتمرورومع

الوقتفي-الكنيسةزعماءعلىوجبكماللكنيسةبولائهميحتفظودقالأتباع

منالكنيسةعلىللحفاظالسوفيتيةللحكومةالمطلقولائهماظهار-ذاته

.الضياع

أ!لمهدا:وشر!طالبلقان

فيوالروسيةالنمساويةوالإمبراطورتانالعثمانيةالدولةسقطتانبعد

الكنيسةبنيعلىمهمةتغيراتطرأتالأولىالعالميةالحربأعقاب

الأرثوذكسية.

وليتوانية(واستونيةولاتفية)فنلندةحديثًاالمستقلةالجمهورياتففي

كنيسةبولونيةفيقامتكماكنائسهااستقلالالأرثوذك!سيةالأقلياتأعل!نت

نفسهابنفسها.تحكم

المجموعاتاتحدتفقدخاصةأهميةذاتفكانتالبلقانثأالتغيراتأما

الاتحادعاصمةبلغرادمقرهواحدبطريركلواءتحتصربيةلأبرشياتالخمس

الجديدةرومانيةبطريركيةألفترومانيةأبرشياتأنكما)سابقًا(اليوغسلافي

بنفسها.نفسهاتحكمالتيالبلقانيةالكنائسأكبروهيام259عامفي

ألبانية.كنيسةباستقلالالقسطنطيينيةكنيسةاعترفتم3791عاموفي

القرنمنذاكتسبتهاالتيالشرقيةمكانتهاعلىفحافظتاليونانيةالكنيسةأما

.اليونانعلىتوالتالتيالأنظمةجميعبتأييدوحظيتعشرالتاسع

الأمريحيش:ةالمتحدالولاياتثيالأوثوذحسيس

بعثةصورةفيالأمريكيةالقارةفيالأمراولالأرثوذكسيةالكنيسةظهرت

عامحتىروسيةاراضيكانتالتياليوتوجزرالأسكةلمواطنيتبشيرية

.م1867
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أبرشيةوأحدثتعشرالثامنالقرنأواخرفيهناكالمبشرينأولووصل

هذهكرسيانتقلثمم1871عامفيوألاسكةأليوتجزرعلىمستقلة

أمريكا(وشماليأليوتجزر)أبرشيةوسميتفرانسيسكوسانإلىالأبرشية

القارةمنالشماليالجزءمعظمفيتشريعاتهاتطبقالكنيسةهذهوأخذت

وألبانيةوسوريةوصربيةاليونانمنالمهاجرينبخدمةتقوموكانت،الأمريكية

وغيرها.

بلادهامنقساوسةاستدعتوالرومانيةاليونانيةالطوائفبعضأنإلا

الأصلية.

بالكنائسترتبطبهاخاصةكنيسةقوميةجماعةكلأقامتام129عاموفي

وأسقفية،يونانيةأسقفية:القديمالعالمفيالقومياتتلكإليهاتنتميالتي

وغيرها.رومانيةومطرانية،صربيةومطرانية،سورية

التبشيريش:والبعثاتالأوئوذحسىالشتات

مناطقفيالشرقيةأوروباسكانمنالملايينتوزعالأولىالعالميةالحربمنذ

قبل.منالأرثوذكسيسكنهالممختلفة

سيماولاالغربيةأوروباإلىواسعةبهجراتتسببتالشيوعيةفالثورة

الكنائسعلىوصايتهاتفرضأدنموسكوبطريركيةوحاولتفرنسا،

الأساقفةمنكبيرةمعارضةلاقتأنهابيدام(29)5الشتاتفيالأرثوذكسية

االصربيةالكنيسةعلىضيوفًاوحلّواروسيةمنوفرواأبرشياخهمغادرواالذين

والأرثوذكسيةالروسية)الكنيسةباسمنيويوركإلىقيادتهممركزفحولوا

البطريركياتمعرسميةكنسيةعلاقاتأييقيموأولم(روسيةخارج

فيالأوكرانيةالأرثوذكسية)الكنيسةوجدتكماالأرثوذكسيةوالكنائس
http://www.al-maktabeh.com
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أخرىأرثوذكسيةمجموعاتوانضمتذاتهالكنسيالوضعفينفسها(الشتات

المسكونية.البطريركيةإلىالشتاتفي

الغربيةأوروباإلىاليونانيينمنكئيرهاجرالثانيةالعالميةالحربوبعد

وإفريقيا.ونيوزلنداواستراليا

الأفارقةمنبهبأسلاعدداجتذاباليونانالمهاجروناستطاعإفريقياوفي

وكينياأوغندةفيالأرثوذكسيةالطوائف-اليوم-وتنتشرالأرثوذكسيةإلى

وتنزانيا.

الأرتوذحسيش:المسحونيسالحرحات

الكنيسةرجالمنكثيرشاركالعالميتينالحربينبينالفاصلةالمرحلةفي

ومنوالبلقاناليونانولكنائس،القسمطنطينيةفيالمسكونيةللبطريركيةالتابعين

أرثوذكسية.مسكونيةحركاتفيالروسالمهاجرين

البلدانفيالأرثوذكسيةالكنائستوافقلمالثانيةالعالميةالحربوبعد

.م4891عامفيللكنائسالعالميالمجلسإلىبالانضمامالشيوعية

بطلبموسكوبطريركيةتقدمتحيتفجأةالوضعتغيرام619عاموفي

.أخرىكنائسوتبعتهاالعضوية

البحثعلىعازمونأنهم-ام619عامنحو-الأرثوذوكسيونوأعلن!

المسيحيالعملمسائلدراسهّوعلىالمسيحيةالوحدةلإعادةالسبلأفضلفي

المعاصر.العالمفيالمشترك

الكنيسةبادرتالمسكونيةالحركةفيالرومانيةالكنيسةنشطتوحين

الجديد.الجوفيبجهودهاالمشاركةإلى-ترددبعد-الأرثوذكسية

إسطنبولفيوالباباالمبطريركبينعيقدتالتيالأخيرةالاجتماعاتوكانت

بينالتقاربعلىتدلمؤشراتذلكوغيرالقديمةالكنسيةالحرمورفعوروما
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نفسه.الانشقاقأنهتلوكما-الأحيانبعضرفي-وتفسرالكنيستين

:اليومصسيشالأرثوذالحنانس

اوالبيزنطيئ:)اليونانيسَالخلقيدونيضال!نائس

أكثرهايتمتعكنيسةعشرةخمسونحوالقديمةالأربعالبطريركياتوتضم

ذاتي:باستقلال

المس!ونيس:المَسطنطينيسَبطرير!يسا-

الأرثوذكسيةالكنائسعلىالفخريةبالسيادةوتتمتعإسطنبولومقرها

سيطرةبسبباليونانيينمنأنهومعالمسكونيالبطريركلقببطريركهاويحمل

منعلىتفرضالتركيةالحكومةفإنالعثمانيالعهدفيالكنيسةعلىهؤلاء

التركية.الجنسيةيحملأنهلهذاينتخب

لها-ويتبعالقسطنطينيةفتحبعدالبطريركيةهذهنفوذرفعةتقلصتوقد

انيإث!الأو؟ناني!اليوشياتأبربعفل!وإيجةبصصتبعف!وقيكية-االيو

سبعةمنهارهبانيُّاديرًا)عشرونأتوسوجبلالمهجرفيوالألبانوالبولونيين

عددويبلغ(للروسوثالثللبلغاروآخرللصربوديريونانياديرًاعشر

ملايين.ثلاثةنحومجتمعةرعاياها

افريقيا:وسائرالإس!ندريضبطويرحيس2ّ-

إفريقياكللهاوتتبعاليونانيينمنوهووبطريركبابالقببطريركهاويحمل

ألف.ثلاثمائةبنحورعيتهاعددويقدر

وسانرالمشرق:إنطاحيش3يطريرحيش

بطريركيةمعتمدياتوثمانيأبراشيةعشرةستوتشملدمشقومقرها

الغربيةوأوروباوالعراقولبنانسوريافي(مليون12)نحورعاياهاويتوزع

واستراليا.وأمريكا

وسائرفلسطين:القدساورشليمهـيطريرصيى

لكونهابارزًامركزًاوتشغل.الأرثوذكسيةالكنائسترتيبفيالرابعوهي
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المقدسة.الأماكنحمايةوتتولىالمسيحيةالمدنأقدسفيالكنائسأقدممن

عربًاوالأردنفلسطينفيرعيتهاكونمعاليونانيينمنومجمعهاوبطريركها

العثماني.العهدفيالبيزنطيةالأرثوذكسيةالكنيسةعلىاليونانيينسيطرةبسبب

ألفًا.ثلاثينيتجاوزلاقليلالبطريركيةهذهرعيةوعدد

:قبرصحنيسشكل

خمستضموكانت.أساقفةرئيسيرأسهاالمستقلةالكنائسأولوهي

.الجزيرةمنالتركيالقسمفيمنهااثنتانابرشيات

حنيسشسيناء:!!

يرأسهاسيناءطورسفحعندكاتريناالقديسةديرهوواحدديرمنوتتكون

.القدسبطريركويقيمه(راهب001)الرهبانينتخبهأساقفةرئيس

روسيش:وصموس!و7يطريرحيش

وعددالقسطنطينيةفتحبعدالبطريركيةفيهاأقيمتوقدموسكوومقرها

مليونًا.وخمسينمئةنحورعيتها

صرييس:بطريرحيضرو

الجبلجهوريةعداالسابقةيوغسلافيةتشملوكانتبلغراد،ومقرها

نحورعيتهاوعددالبطريركيةعنالسابقالشيوعيالنظامفصلهاالتيالأسود

ملايين.عشرة

بلفاريا:9يطرير!يئ

ث!انيةرعيتهاوتبلغللميلاد(العاشر)القرنالسلافيةالكنائساقدموهي

ملايين.

رومانيا:بطريرجميسا-.

مليونًا.عشراثنارعيتهاوعددبوخارستومركزها

مستقلض:حنيسضعشرةاحدىوثمش

أليونان:حنيسش

ملايين.عشرنحورعيتهاوعددأساقفةرئيسويرأسها
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الحرجيسَ:والبلادجورجيشبطريوحيس

إنطاكيةببطريركيةوارتبطتالرابعالقرنمنذجورجيةفيالمسيحيةانتشرت

ما179عامفياستقلتأنإلىالروسيةالكنيسةتبعتثمالثامنالقرنحتى

ملايين.أربعةنحورعيتهاوعدد

ألبانيض:حنيسض

رئاسةوفيهاتيرانةمقرهاام379عامحتىبالقسطنطينيةترتبطوكانت

ألف.ثلاثمائةنحورعيتهاوعدد،أساقفة

بولونيش:حنمِسش

وارسو.ومقرهاأساقفةرئاسةوهي

)سابقا(:تشي!وسلوفاحيشصنيسش

أساقفة.رئاسةوفيهابراغومقرها

هنغاريش:حنيسض

بيزنطي.ديروفيهابودابستومقرها

والصين:واليابانفلندةثيذاتيامستقلسحنائسئلاث

الأبرشياتمنعددعنفضلًا.اليومإلمطالتاماستقلالهاعلىتحصللم

وتتبعدافريقياواسترالياآسياوفي،والأمريكتينالغربيةأوروبافيالأرثوذكسية

ذاتي.باستقلالبعضهاويتمتعلأخرىأولكنيسةمنهاأبرشيةكل

اللاخلقيدونيض:الأرئوذحسيضالحنانس

مستقلتين:وكنيستينبطريوكياتستوتضم

الأرثوذحس:للاقباطالمرقصيشالحرازةوسائرالإسحندريضبطريرحيسا-

الوعظتعني)والكرازةملايينثمانيةنحورعيتهاتقدرالقاهرةومقرها

(.المسيحيةبالحقائق

الأرتوذحس:للسريانالمشرقوسائرإنطاحيش2يطريرجمِش

"والدولولبنانسوريافيسيانيمليونيبنحورعيتهاوتقدردمشقومقرها

بطريركهايدعىلذلكالهند.فيسريانيمليونوجودعنفضلًاالإسكندنافية

العالم.فيالأرثوذكسيةالسريانيةللكنيسةالأعلىالرئيس
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-582النملر1نيهخمرفي!ث!!الهادألو-

الأرئوذحمم!:للأوبناومنيتان2يطريرصيتان

ط،!ص!54حأ30كاثوريغوس!تسميابلبطريركية-الواقعفي-تسميانولا

يرفنقربالواقعكاأ*؟حص!ول،42اتشمبازينديرفيالأهموهيإحداهما:

الأرمنكلكاثوريغوسبطريركها:وشممىأرمينياعاصمة3!3ولكالاح

كيليكيابيتكاثوريغوسوتسمىألبنان(أنطلياسفي:والثانية.الأرثوذكس

والولاياتوإيرانوكريتوقبرصولبنانسورياأبرشياتلهاوتتبعالكبير

.المتحدة

:القدسهـبطريرحيض

ونصفالقيامةكنيسةربعولهاوالأردنفلسطينوتشملتاريخيةوهي

وضدد،كذلكتاريخيمركزوهيالقسطنطينيةوبطريركيةالمسيحميلادكنيسة

أوروبا.منوأجزاءتركياوتشمل،قليلرعيتها

الحبشش:هـحنيسض

استقلتثمالقاهرةفيالأرثوذكسالأقباطببطريركيةمرتبطةوكانت

مليونًا.ثلاثيننحوورعيتها

الأرتوذحسيش:الآشوريض6إلحنيسش

الرسمولية)الكنيسةالمتحدةالولاياتفيوجودولرعيتهابغدادومقرها

واسترالياوإيرانوالهندولبنانسورياوفيشيكاغو(فيالأمريكيةالاَشورية

.مليوننصفنحوإلىرعيتهاأفرادعددويصلوإيطاليا

!((1)والح!اثوليحيشالأرئوذحسيسَيينالرئيسيشالفرق

التالية:الأقسامإلىالاختلافاتهذهتقسيميمكن

العقيديسَ:الاختلافاتا-

الأرثوذكسيةالكنائسترىول"ح:لا!010(3المسيحالسيدطبيعةحول

الثانيالأقنومأنا(:والأرمنيةوالسريانيةوالحبشية)القبطيةاللاخلقيدونية

فيمن!ضورةساميعهدياجميلركيالقبطيللشماسالكنيسةتاريخعنمقالةمنمستفاد)1(()

إضافية.مصادرمنوتوضيحاتشروحدماضافةترتيبإعادةمعقبطيةمجلة
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معهالجسدهذامصيرًاالعذراءمريمومنالقدسروحمنتجسدالابنأقنوم

بريئةوالاستحالةوالامتزاجالاختلاطعنمنزهةجوهريةذاتيةوحدةًواحدًا

ومشيئةطبيعتينمنواحدةطبيعةالمتجسدالابنصاربهذاالانفصالمن

ومشيئتينطبيعتينللمسيحأنالكاثوليكيةالعقيدةترىحينفيأواحدة

وناسوتية.لاهوتية

الأرثوذكسية-الكنائسجميعترىحيث:القدسروحالثالثالأقنومحول

الأبمنالقدسالروحانبثاق-الخلقيدونيةغيرأومنهاالخلقيدونيةسواء

والابنالاَبمقالقدسروحانبثاقالكاثوليكيةالكنيسةترىحينفيفقط

أزع.ءلأ؟هأبالفيليوقالعقيدةهذهوتسمىمعًا

الطقسيس:الاختلا!فات2

إ.القديسينمجمع/الإيمانقانونالاَباء/)أوشية:القدسفي

المقدسالقربانفيالمؤمنينمناولةيتمالأرثوذكسعند:التناولفي

تقتصرحينفيوالخمر(الخميرة)ذيالعاديالخبزمنكلا)الأفخارششيا(

(صغيرة)شريحةالبرشانأوفقطالقطيرخبزتقديمعلىالكاثوليكيةالكنيسة

.بالخمرةغمسهابعديقدمونهاوأحيانًاالخمردون

التاليش:الأمورالطقسيضالحاثوليكعلىالأرثوذ!سياخد

.التناولقبلساعات9بالاحتراسالالتزامعدم-

واحد.يومفيالمذبحنف!سعلىقداسمناكثرإقامة-

الواحد.اليومفيقداسمنأكثرفيويتناوليصليأنللكاهنيمكن-

فيسنوات8سنمنالأولالمناولةطقسىوإجراءالأطفالمناولةعدم-

يزاللاوهولهتعميدأولمعأيأبكروقتفيالطفلالأرثوذكسيناولحين

.عمرهمنالثانيةأوالأولىالسنةفي

-الغربفيخاصة-الكاثوليكالأساقفة)يمارسهاالمؤمنينغيرمناوله-
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-3287ضطهاد!خمول!النممو1فيهألر-

(.الفاتيكانمنرسميواضحقراربدون

الشخصيئ:الأحوالفي2إلاختلافات

الكاثوليكيسمحلاحينفيالحالاتبعضفيبالطلاقالأرئوذكسيسمح

تبيحصريحةنصوصإلىموقفهمفيالأرثوذكسوششندالإطلاقعلىبالطلاق

في:وردمامثلالحالاتبعضفيالطلاق

.،16:18لوقا-01:11مرقس-:919متى-:532أمتى

يقولالذي91-91:6أمتىبنص-فقط-فيتمسكونالكاثوليكأما

نأموسىأوصى)فلماذا:فسألوه(.إنسانيفرقهلاالثهجمعهأفالذي:المسيحفيه

أذنقلوبكمقسأوةأجلمنموسىإنأ:لهمقال(.فتطلقطلاقكتابيعطي

منإن:لكموأقولهكذا.يكنلمالبدءمنولكن.نساءكمتطلقواأنلكم

أَ.يزنيبمطلقةيتزوجوالذييزتيباخرىوتزوجالزنابسببإلاامرأتهطلق

أسبابفيكثيرًاالتوسعإلىالكاثوليكاضطرتمامًاالطلاقمنعهموبسبب

تحتيوقعونهالزوجينبينالانفصاليوقعونعندماأنهمأيالزواجبطلان

وبالتاليشروطهبعضتحققلعدمالأساسمنباطلًاكانبينهماالعقدأنعنوان

تامة.غيرالبدايةمنشروطهكانتالذيللعقدفسخًاص!انماتطليقًايسمونهلا

ذلكيرفضحينفيالمؤهنينبغيربالزواج-أحيانًا-الكاثوليكيسمح

الأرثوذكس.

منالسابعالإصحاحفيجاءماإلىإشارة7،.اكوالبولس(أ)التفسيح

:كورنثوسأهلإلىالأولىالرسولبولسرسمالة

وهيمؤمنةغيرامرأةلهأخكانإنالربلاأنالهمفأقولالباقونأوأما

يرتفيىوهومؤمنغيررجللهاالتيوالمرأةيتركها.فلامعهتسكنأنترتضي

غيروالمرأة،المرأةفيمقدسالمؤمنغيىالرجللأن؟تتركهلامعهايسكنأن
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(مقدسونفهمالاَنوأما.نجسونفأولادكمص!الا،الرجلفيمقدم!ةالمؤمنة

.41-721/اكونثوش

مريم:العذراءالقديسشجهشمنإلاخملافات!

س!،!أولحكا!ثحاولهأ،9!حولهحدنسبلاالحبلبعقيدةالأرثوذكسيؤمنلا

تحمللاوهيويواقيمحنةمنولدتالعذراءالسيدةأنالقائلةالعقيدة)أفي

.م4185عامالتاسعبيوسالباباأقرهاعمّيدةوهي(الأصلية

مريمإنالقائلةالكاثوليكيةالكنيسةعقيدةصحةالأرثوذكسينفيكما

إلىنعمةتأتيلاإنهالكاثوليكبقوليؤمنودطولاالفداءعملفيشريكةالعذراء

بعصمةقولهمويرففمونالمطهرسيدةوشممونهاالع!رأءطريقعنإلاالبمثر

-إجماعبلا-إضافتهاتمتعقائدذلككلويرونالخطأ،عنالكاملهّالعذرأء

المسيحي.الإي!انقانونإلى

:والغفرانالفلاصموضوعطيالاختلافاتكل

الكنيسةبهق!التالذيول!ك!ه،!!3إبالمطهرالأرثوذك!صيؤمنلا

للعذابالمستحقينبعضفيهايعذبوالنارالجنةبينمرحلةوهوالكاثوليكية

الجنةء4إلىيصيرونثممحدودةلفرّة

يئالأنيمكنالإنسانأنيؤمنونأنهمالكاثول!يكعلىالأرثوذكس!يأخ!-

زيارةأومعينةصلواتتلاوةطريقعنالإي!امأوالسنينمن"لعددالغفرأنات

بزوائدإيمانهمعليهمويأخذونالكاثوليكبابامنبأوامرصعينةمقدسةأماكن

وأمنحهايمكنالغفراناتمنزوائدلهمالقديسينبعضأنأيالقديسين

لغيرهم.توريثها

فيبفدافوالإيمانالمسيحطريقعنإلاأحدخلاصالأرثوذجمس!ير!ض-

الدياناتأتب!اعمنبالمسميحالمؤمنينغيرخلاصب!مكانيةالكاثو"ليكيؤمنحين

الواسعةاللّهرحمةوأنالصالحوعملهمإيمانهدمفيأخلصواماإذاالأخرى
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-1982لنممو1نيهخم!ي!*فططديألو-

الجميع.تشملالفائقةومحبته

الحنسيض:الرئاسشبخصوص6إختلافات

علىلأحكا!44كا!مه4ء!غحالرسولبطرسبر"لاسةالأرثوذكسيؤمنلا

علىوخاصةمميزةدينيةرئايسةرومالبابابأنيؤمنونلا!بالتاليالرسلسائر

.الرسيولبطرسخليفةباعتبارهاكلهالمالعاكنائس

فيدينيوتعليمإرشما!دمنيقولهماكلفيالباباعصمةالكاثوليكيرى-

الكلبلباباواتهمأوبطاركتهاعصمةولاعصمتهالأرثوذكسيرىلاحين

العقائدية.المسائلفيحتىيخطئلأنمعرض

أخرى:خلافاتل!

القرنأواخر)فيالأخيرموقفهاالك!اثوليكيةالكنيسةعلىالأرثوذكسيأخذ

سنةالثانيالفاتهـمكاني3)المجمع،المسيحدممنالأليهودتبرئةقيْالعشرين(

أم(.659

بالميرونالأطفالمسحوتأجيلالأصوامغالبيةإلغاءهاعليهاويأخذون-

.سنوات8سنإلى

لاالذينالكاثوليكبخلافبالزواجللك!نةالأرثوذكسيسمح-

اللاتينلدىخأصةهطبقالتعليمهذا)ملاحظة:الكهنةبزواجيسمحون

والأقباطالكاثو!ليككالسريانالاَخرينالألحوامهنالكاثولي!كأما،الكاثوليك

تسمحفصارتالكاثوليكيةالكنيسةمعهمتساهلتفقدالكاثوليك

(.بالزواجمنهمللإكليرولص

لتلكعرضهختامفيسلمي،عهد!الإكليركيالقبطيالشماسيقول

توقيع-اللّهبنعمة-أمكنأوقد:والأرثوذكسالكاثوليكبينالفروقات

وكانالمسيحبطبيعةيختصفيماالكاثوليكالإخوةمعكريستولوجياتفاق

ؤإلهتاربناأنكلناتؤمن:الاتفاقهذانصيليوفيماام889عامفيذلك
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وكامللاهوتهفيكاملهوالمتجسد)اللوغوس(الكلمةالمسيحيسوعومخلصنا

ولاامتزاجولااختلاطبغيرلاهوتهمعواحدًاناسوتهجعلوأنهناسوتهفي

طرفهأولحظةإلىحتىناسوتهعنينفصللملاهوتهوإنتشويشولاتغيير

واوطاخي،.نسطورتعاليممنكلًّانحرمالوقتنفسوفي.عين

المسيح!يين:واتحادالأرتوذحسيش

هوالمسكونيةعلاقاتهمجميعفيالأرثوذكسيونبهيأخذالذيالأساسيالمبدأ

التنظيم.وحدةوليسالإيمانوحدة

يسمحالذيالأمرالشقيقةالكنائسمنأسرةالأرثوذكسيةفالكنيسة

فيذلكيؤثرأندونمنالأرثوذكسيةإلىبالانضمامالاَخرينللمسيحيين

الذاتي.استقلالهم

الشريفالتقليدبتقبلالأخمرىالمسعيحيةالطوائفتطالبالأرثوذكسية

الأمورمنكثيرًاأنإذ()العاداتالتقاليدمنيتميزالشريفوالتقليد،بمجمله

آراءهيبلالشريفالتقليدمنجزءًاتؤلفلاالأرثوذكسيونبهايؤمنالتي

الاَخرين.علىفرضهايجوزلالاهوتية

نفسهالوقتوفيالإيمانفيكاملةوحدةعلىالناسيكونأنالممكنفمن

الميادين.بعضفياللاهوتيةآراؤهمتختلف

أنهإلىيفضىالإيمانفيوحدةدونمنلقاءمنماإنهالقائلالأساسيوالمبدأ

طوائفإلىالمنتمينالمسيحيينبينالأسرارفيمشاركةثمةيكولنألطيمكنلا

محققًا.أمرًاالإيمانوحدةتصبحلممامختلفة

:"ولكا!ت!هط،كاس!511ححح؟ولطط:ئوليحيشالحاالرومانيشالحئيسش:ثانيا

كاثوليكوسط،كا!30!514)1(اليونانيةاللفظةهوكاثوليكيكلمةأصل

للكنيسةعديدةمواقععلىلغاتبعدالمنشورةالغزيرةالمعلوماتهوالموضوعهذامراجع)1(

العربيةالموسوعةثموالأمريكيةالبريطانيةالموسوعتينثمالإنترنتشبكةعلىالكاثوليكية

العربية.الفلسفيةوالموسوعةالعالمية
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-1192لند،\نيهخمول!!ث!ضطهادألو-

اكبرالكاثوليكيةالرومانيةالكنيسةتمثلحيثأولىأكا!3ء3العالمي:وتعني

حوالييمئلونمسيحيملياربنحوأتباعهاعدديقدرإذالعالمفيمسيحيتجمع

علىبلديوجديكادفلاالمعمورةبقاعجميعفيوينتشرونالعالمسكانخمس

.أتباعالكاثوليكيةللكنيسةفيهيوجدلاالأرضوجه

قبلمنمرةلأول-الكاثوليكئةأي-الكلمةهذهاستخدمتوقد

سنةلأولس!ولكاس!كا!33السميرانمىإلىرسألتهفيالأنطاكيأغناطيوسالقديس

-)015الإسكندرانيكليمنتالإغري!قياللاهوتياستخدمهاثماما.

لكننالكاثوليكي!ةللكنيسةاليونانيينالعظامالآباءأحديعدالذيم(215

الوحيدةكانثالتي-المسيحيةالكنيسةعنالتعبيرفيلهاالرسميالاستخدام

.الميلاديالثالثالقرنقبليحدشفلم-الوقتاذلكفي

عن"ولحولس!،7مهص!أول،33الليرينسيفينسانالفرنسياللاهوتيعبروقد

بهالاعتقادتمماأكل:كالتاليالكاثوليكيةللكنيسةوالأسمىالأساسيالمبدأ

الدقيقوبالمعنىحقيقةالكاثوليكيهوفهذاالكلقبلومندائمًاكافيأينما

،.للكلمة

أسقفوهو-الأعظمالحبر-الباباقداسةالكاثوليكيةالكنيسةويقود

مدينةداخلمستقلةصغيرةدويلةتعدالتيالفاتيكانبمدينةمقرهمنروما

إيطاليا.عاصمةروما

الإداراتبعضالعالمفيوإداراتهاالكنيسةشؤونتصريففيوشماعده

كا!ولحثه"كا!4روماناكوريااسمعليهايطلقوالإداريةالقضائيةوالهيئات

تصدرالتيالبابويةالقنصلياتأووالسفاراتالمحاكمبعضتضموالتي

الخارجيةوزارةمثلالوزاريةالوظائفوبعضالرسميةالبابابيانات

ص!!!"هح53اكا!،4!د!ح3المقدسالكرادلةومجمعللفاتيكانالكاردينالية
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المقدمينومعاونيهالرئيسيينمستشاريهيعتبرونالذينأعضاءهالبابايعينالذي

الكاثوليكية.الكنيسةشؤونإدارةفي

الرسولي.كرسيخلاكلماالجديدالباباانتخابالمجمعهذامهماتوأبرز

وبالاقتراعمغلقةأبوابوراءتعقدخلوةفيالانتخابهذايتموإنما

.السري

فيهايكررمتعددةأيامًافيستغرقالجديدالباباانتخابأمديتطاولماوكثيرًا

إليهامضافًاالثلثينبأكثريةالمرشحينأحديفوزحتىالمرةتلوالمرةالانتخاب

واحد.صوت

بالتبنخلطهابعدالاقتراعأوراقتحرقأنالباباانتخابتقاليدومن

يشعرأسوددخانالخلوةمدخنةمنيتصاعدوهكذاجولةكلإثرالرطب

يرأسها.بأبابلاتزاقلااثغنيسهأداثناس

هيكماالأخيرالاقتراعأوراقأحرقتالجديدالبابااختيارتمإذاحتى

جديدًارأسًاأنيفيدماالمدخنةمنالمتصاعدالأبيضالدخانفيفيكون

مجمعتاريخويرقى،الخلوةعقدينفرط-فقط-وعندئذانتخبقدللكنيسة

للميلاد.الثامنالقرنإلىالمقدسالكرادلة

بها.خاصعملمنهالكلومجالسلجانللكرادلة-أيضًا-وتوجد

فيالفاتيكانحاضرةفيبطرسالقديسكاتدرائيةاليسارعلىوتشاهد

للكاثوليك.بالتسبةالعالمفيالأماكنأقدسمنوتعدإيطالياروما/

سلسلةعبر-الوحيدالشرعيالوريثنفسهاالكاثوليكيةالكنيسةوتعتبر

المسيحالسيدوخليفةووصيتلميذالرسولبطرسمنتبدأمتواصلةأسقفية

للتقويض-هذايومناإلىانقطاعبلا()الباباواتالاَباءمنخلفائهعبروتستمر

دعاأثم:قالحينعشرالاثنىللرسلالمسيحيسوعمنحهمااللذينوالسلطان
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يخرجونهاحتىنجسةأرواحعلىسلطانًاوأعطاهمعشرالاثنيتلاميذه

ضعفا.وكلمرضكلويشفوا

إنهقائليناكرزوا1000قائلًا:*وأوصاهميسوعأرسلهمعشرالاثنىهؤلاء

موتى.أقيموابرصًا.طهروا.مرضياشفواالسماواتملكوتاقتربقد

.(..أعطوامجانًاأخذتممجانًا.شياطينأخرجوا

وبسطاءكالحياتحكماءفكونواذءلابوسطفيكغنمأرسلكمأناأها

مجامعهموفيمجالسإلىسيسلمونكملأنهمالناسمناحذرواولكن.كالحمام

فمتىوللأمملهمشهادةأجلمنوملوكولاةأماموتساقونيجلدونكم.

ماالساعةتلكفيتعطونلأنكمتتكلمونبماأوكيفتهتموافلاأسلموكم

(.فيكميتكلمالذيأبيكنمروحبلالمتكلمينأنتملستملأنبهت!تكلمون

2(.0-01/1لوقا:)إنجيل

الشماليةوالأمريكتينأوروبافي-اليوم-الكاثوليكمعظميعيش

السكانمعظموينتميوأسبانياوإيطالياأيرلنداوجمهوريةفرنساوفيوالجنوبية

الكاثوليكية.الكنيسةإلىاللاتينيةأمريكاأقطارمعظمفي

ودوروالملاجئوالمستشفياتوالجامعاتالمدارسبإدارةالكئيسةوتقوم

.البلدانتلكفيالعجزة

كبيرأثركاثوليكيةغالبيةتسكنهاالتيالأقطاربعضفيالكاثوليكوكون

والفني.والأدبيوالثقافيالسياسيأوروباتاريخفي

الحاثوليك:الروبانمعتقدات

)كلمةالمسكونيةالكنسيةالمجامععلىبناءًالكاثوليكيةالكنيس!عقائدتثبتت

القرنمطلعفيالمسكونينيقيةمجمعمنبدءًاالمتتالية(العالميةتعنيالمسكونية

تأخذحينوفيالماضيالقرنفيالثانيالفاتيكانالمجمعوحتىالرابعالميلادي

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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الكتيسةتقبللاالتاليةالمسكونيةالمجامعجميعبقراراتالكاثوليكيةالكنيسة

مارتنيقبلولمفقط،منهاالأولىالسبعةالمسكونيةالمجامعسوىالأرثوذكسية

الأولىالأربعةالمسكونيةالمجامعقرإراتسوىالبروتستانتيهّمؤسسلوثر

لممنالماضيينالقرنينفيالجديدةالمسيحيةوالنحلالشيعمنوظهرتفقط،

على-والإيمانالعقيدةأخذفي-اعتمدبلتلكالمجامعمنأيبقراراتيلتزم

غير.لافقطالمقدسالكتابمنالمباشرفهمه

مجامعالكاثوليكيةالكنيسةتعتبرهاالتيالكنسيةالمجامعقائمةيليوفيما

جميعًا:بقراراتهاوتأخذمسكونية

الاثعقادتاريخالمسكونيةالمجامع

325الأولنيقيةمجمع-ا

381الأولالقسطنطينيةمجمع2-

431أفسسمجمع3-

154خلقيدونيةمجمع-4

553الثانيالقسطنطينيةمجمع5-

681-068الثالثالقسطنطينيةمجمع6-

787الثانينيقيةمجمع7-

078-986الرابعالقسطنطينيةمجمع8-

2311الأوللاتيرانمجمع9-

9113الثانيلاتيرانمجمع-ا.

9117الثالثلاتيرانمجمع-اا

5121الرابعلاتيرانمجمع-12

5421ايةولليونمجمع-ا!لأ
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1274الثانيليونمجمع-41

1312-1131فيينامجمعا-5

8141-4141كونستاثس!مجمع-61

1517-1512الخامسلاتيرانمجمع-17

8141-1431فلورانس-فيرارا-مجمع-81

1563-1545ترينتمجمع-ا9

0187-9186الأولالفاتيكانمجمع0-2

6591-6291الثانيالفاتيكانمجمع1-2

الأر5الرئيسيضبالنقاطالحاتوليحيضالمسيحيئالعقيدةارحانوتتلخص

التاليش:

.والخلاصالخطيئة2-.والخلقالثالوث-ا

الموتبعدالحياةأوالبعث-4.الكنيسةطبيعة3-

والخلق:الثالوث

الاَب:أشخاصثلاثةفيهواحدبإلهفيقولونبالثالوثالكاثوليكيعتقد

نأويعتقدون،الثلاثةبالأقانيميعرفماوهوالقدسوروح)المسيح(والابن

العالمخلقاللّهإن:ويقولون.حقيقيإلهوأنهمتميزالثلاثةمنواحدكل

لعنايته.وفقًايستمروإنهباختياره

ذلك:تفصيليليوفيما

ائكأ:

إنهمطلقمجردروحهوبلمادةولابجسمليس..كاملواحدالكائنهو

العالمثمالروحانيالعالمخلق..مكانكلفيالماثلمتغيراللاالسرمديالأبدي

.الإنسانثمالمادي
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المسيح:

هودلّهالوحيدالابن،الأزلمنذاللّهعنالمنبثقة،تجسدتالتيالثهكلمةهو

وإلهية،بشرية:مشيئتانلهالإلهيالشخصهوواحد)أقنومأشخصوذواللّه

العقلاعتراضوعند،الإلهيةوالطبيعةالبشريةالطبيعة:متحدتانطبيعتانوله

فوقهوالذيالتجسدسرهوالربوبيةأسرارمنسرهذاقائلًا:الإيمانيردهنا

التحليليوالنظرالسببيالتفسيرعنوخارجالعقلنطاقوخارجالطبيعة

حلأوجسدًااتخذالثهأنمفادهتكرارًاهنافرضالذهنيمنوتقريبهالوضعي

وهكذا.المتجسدالثهابنهوأوالمتجسمدالإلههوفيسوعبشريجسدفي

لّاملىانسانحقيقيتامإلهإنهواحد:شخصرفيمتحدتينبطبيعتينفهو

منماخوذجسدهوبلسماويةعناصرمنمركبًاوليسعلومنجهبطلمجسده

حقيقية.فعليةبولادةمريم

الكثير-للمسيحوالمشيئةالطبيعةحول-برزقدأنهكيفعرفناوقدهذا

..النسمطوريةا"ليعقوبية،الاَريوسية،:المسيحيةداخلال!تاريخيةالانشقاقاتمن

سرإلىبالإحالةيردالمسيحيعندالإيمانف!نهنا؟والنظرالعقلتسماءلص!اذا

،الفداء.سرهوآخرإلهي

أخطأالذيبالإنسانمحبةوقُبروصلبتألملقدالبشرأجلمنماتفالمسيح

العالمنهايةعندثانيةمرةيأتيوسوفالجميعخلاصأجلومنالإلهبحق

هذهفيعملهبحسبالعقابأوالثوابإنسانكلوسيلقىالجميعويحاكم

الدنيا.

:القدسالروح

الإلهيالسرفيالأساسي،المسيحيالسرفيالثالث)الأقنوم(الشخصهو

وأالصدوريكونعنه:الاَببعض!ا،عنمتمايزةالثلاثةوالأقانيم،التثليثسر
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المرسلوهو:القدسالروح.المنبثقالمولودوهو:الابن،والإنجابالانبثاق

الثلاثةالأشسخاصتتحد:التثليثهوذلكمعًاعنهماوالمنبثقوالابنالاَبمن

طبيعةمنالثلاثةوالأشخاصبينها،فيماوتتساوىالإلهيةالطبيعةومعبخينهافيما

اللّههووالابناللّههوفالأبعينها:الواحدةالطبيعةتلكومن،واحدة

لاترانمجمعفيللألوهيةالكنيسةتعريف)بحسبالثههوالقدسوالروح

ام(.215ص!!!لأول!3الرابع

مريم:

المميتة()الخطيئةالأصليةالخطيئةومنالشهوةمنبريئةالعذراءمريمهي

الكاملةبراءتهاام(563-)1545الثلاثينمجمعأعلنوقدخطيئةكلومن

التعبدمننوعفيحقهاوكرسالقديسينكلفوقووضعهاالتامةوطهارتها

التيدنسبلاالحبلعقيدةأدخلتوقدهيبردوليا(العذراء/)عبادةالخاص

.م1854العامفيالأصليةالخطيئةمنمريمتبرئ

الملا"لكة:

:مرتباتفيالملائكةينتظم،روحانيةكائناتوهمالبشرقبلخلقوا

وهناك،العروشثمالقروبيون،ثم)السيرافيون(السيرافينأولاها:

فيوالسلطةالأرضتمسيماتمعوتتوازىبالإقطاعتذكرأخرىمرتبات

العصور.بعضإبانأوروبا

:والخلاصالخطينض

الخطيئةارتكبآدمأن-الإنجيلفيوردلماوفقًا-الكاثوليكيعتقد

أرسلقداللّهوأن،العالمهذافيمولودكلفيسرتخطيئتهوأناللّه،وعم!

كافتسواءالخطاياكلمنالبشرلإنقاذ(الثالوثفيالثاني)الشخصابنه

عنحياتهمفيارتكبوهاالتيالخطاياأمالأفرادورثهاالتيالأصليةالخطيئة

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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الإلهي.القانونخرقطريق

اعوت:بعدالحياة

تتركالنفسبلالجسدبموتتنتهيلاالكاثوليكمفهومفيالحياةإن

فيهتتصلوالنارالجنةبينمكانوهوالمطهرأوالسماءإلىوتصعدالجسد

تطهرحتىمدةفيهفتعذبالكاملالنقاءدرجةإلىتصللمالتيالنفوس

.الملكوتبدخول!لهايسمحوعندئذ

الكاثوليكنيةالكنيسةخصائصمنهيالتي-المطهروجودوعقيدة

البالغةاللّهبرحمةالعميقالكنيسةإيمانمنانطلاقًاإليهاالمصيرتمإنما-فحسب

العذاباستحقواممنالكثيرونيُنقىحتىالمطهرفكانبالخلقالشاملةوشفقته

نهاية.لاماإلىالأبديالعذابفي

اللمبوس:باللاتينيةيسمىمابوجود-أيضًا-الكاثوليكويقول

الأطفالومسكنالمسيحمجيءقبلالصالحينأرواحمسكنوهوول؟ثحألأ3

ولكنهوالنعيمبالغبطةفيهيشعرونمكانوهويتعمدواأنقبلماتواالذين

نعمةونالواواعتمدواآمنوابالذينوالخاصالوصفالفائقالجنةنعيمدودط

المسيح.بفداءالخلاص

اوالأسرارالاليس:والطقوسالعبادة

أيضا--يقدسودطولكنهمأشخاصثلاثةفيهواحدًا!!االكاثوليكيعبد

المسيح،موطنلحمكبيتالأماكنوبعض،المسيحأمكمريمالأشخاصبعض

يعرفماهوالمسيحيةالطقوسفيعنصروأهم.كالصليبالأشياءوبعض

هوماإلىفالالتجاء،المسيحيةفيمحوريُّاجوهرًاتكودنالتيالإلهيةالأسرارباسم

دائمًا--فهناكالمسيحيةفيبارزةظاهرةومقدسكامنأوغامضايسر

وخارجه.العقلفوىّكمعتقداتهذهتقديمإلىأوارالأسإلىإحالة

فقط--هيبللهنقيضًاولاالعقلضدليستإنها-أحيانًا-يقالوقد
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حدفي-ولكنهانفقههالانحنأنناايبها:خاصمنطقأولهاخاصنطاقمن

وتكتنه.تشرحلأنقابلة-ذاتها

إذن!اسراوالحثيسش-الأن-هيما

ومععشرالثانيالميلاديالقرنمنذ-الرومانيةالكاثوليكيةالكنيسةتقر

التثليث-المعموديةأ:هيكنسيةأسرارٍأوطقويسسبعة-،!ص!3+ترنتمجمع

-الكهنوت-الأخيرةالمسحة-()الاعترافالتوبة-المقدس-القربان-

،.الؤيجة

بواسطةالكاثوليكيينالهاالحياةمننوعهوأوصلاةالبيعيوالسرهذا

إلهيةمساعدةوهيالثهيهبها)النعمة(النعمةويأخذنفسهوتزكوفيتطهرعلامة

وحالية.مبررةوفعالةكافيةمحركةص!اماسابقةإماوهيالطبيعةفائقة

أويلتعميد(:ا-المعموديض

الخطيئةأماتتهاالتيالحياة-والكلامبالماء-يعيدالذيالكنسيالسرهي

المعموديةتسمىالذنوبتلكعلىتترتبالتيوالعقوباتالذنوبتزيلوهي

حلةلهاآخر.سرأيقبلتتمأنويجبالأمواتبسبرتتكررلاواحدةوهي

النظيفةالزراعيةالأرضعلىماؤهاويصرفاسمًاالمعمدوتعطي،خاصة

مجاز.كاهنأوأسقفيديرها

2-التتبيت:

علىالنفسيقويوأن)المعمود(المعمدفيالروحيةالحياةتعزيزبهيقصد

المعمدذلكعلىالقدسالروحمواهبيستنزلوأنالأولالسربهبدأماإتمام

المدينة:أسقفيدعلىخاصةحفلةفيالعاشرةبلوغبعذللطفلالتثبيتويتم

فيمباركتهسبقتالزيتونوزيتالبلسممن)مزيجالميرونبدهنالجبهةيدهن

بوسمأسمكقائلًا:عليهاصليبَاويرسم(.الفصحلعيدالسابقالخميسيوم

ثم.القدسوالروحوالابنالأبباسم،الخلاصبميرودنوأثبتكالصليب
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أجلمنالمثبتيعترضقدبماتذكيرًاخفيفةلطيفةصفعةوجههعلىيضربه

.للعمومتبريكًاالأسقفيمنحثمالمسيحيسوعمحبة

:المقدس2إلمَريان

القربانويمثل:السريالعشاءسرأويستياالأفخارسرأوالأسرارسرهو

جسدإلىالخبزيرمزالقداسوفي.المسيحالسميدبعشاءالاحتفاءالقداسأو

الرحمة.بذلكوتنالالمقدمةالمناولةوتسمى،دمهإلىوالنبيذالمسيح

القربانبأن-الأرثوذكسيةالكنيسمةمثلمثلهاالكاثوليكيةالكنيسةوتعتقد

والخمر،الخبزداخلوألوهيتهالمسيحروح-وفعليًّاجوهريا-يحتويالمقدس

تحتالمتناولالجسدإلىذاتهالقربانهذاتناولبواسطةيدخلالمسيحوأن

يغذيالعاديالخبزأدنكما،الروحيغذيفالقربانوالخمر؟الخبزأعراض

على-القربانتناولالكاثوليكيعلىوواجبالخطايا.يغفروهوالجسد،

.الموتخطرفيكانإذاأوالفصحعيدموسمفيالسنةفيمرة-الأقل

ثلاثقبل-والكحولالطعابمعنوالصوم-التوبةأ:شروطهومن

،.المرضحالةفيإلا-ساعات

الفطير(إأيمخمراللاالخبزومادتهبهوأوصى،ذاتهالمسميحأسسمهوقد

عدةوتحكمهمبسطغيربهوالاحتفال،معينلوناشتراطدونالكرمةونبيذ

-ويتولاهعليهتدلأوالمسيححياةإلىتعادحركاتإلىترمزرسومأوحركات

والكهنة.الأساقفة-فقط

التوبش:ى

المرتكبةبالخطايا-خلوةفي-الكاهنأماميعترفالخاطئاعترافسرهو

وبالغفرانتلكمرتكباتهمنبالمحلةالمعترفويحظى،والكنيسةاللّهوصايأضد

الصدقاتمثلمنتعويضبشكلالكهانمنعليهبالمفروضيفيأنبعد

.والأصوامالجسديةوالأمانات
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يعتبرانوالمعموديةفهو؟التوبةلسركبيرةأهميةالكاثوليكيةالكنيسةتعطي

ولحلوأوضاعوشروطتفصيلاتالسرولهذا.للخلاصالأوحدينالطريقين

الحلسلطةلتلاميذهأعطىالذيهووالمسيح،درجاتخطاياهمنالمعترف

تحلهوماالسماءفيمربوطًايكونالأرضعلىتربطهمالبطرسقالفقد:تلك

خطاياهمغفرتممن:لتلاميذهقالقيامتهيعد-أيضًا-والمسيحمحلولًا.يكون

.غفرت

(:والعجزةالمرضى)اودهنالأخيرةا!لسحشكل

للمحتضروتعطىالمتدينينالهاالتيالأخيرةلأنهاالأخيرةبالمسحةوسميت

هذاأوالمريضأز،قوامهاللبدنوتعزيزًاللنفستعزيةًالموتخطرعندأو

أبيضبخوانمغطىسريروعلىنظيفةغرفةفييكونالذي-الممسوح

-سيزودالذيالكاهنأماميعترف-أشياءعدةعليهاطاولةمنوبالقرب

بلاخالص)زيتالزيتونبزيتويمسح،)القربانالروحانيبالزاد-بعدئد

حواسهمناطق(المقدسالخميسيومفيالأسقفمنمباركخمرولابلسم

تسمحلاكاملًابابويًّاغفرانًايمنحهثمخاصةنصوصتلاوةمعالخمس

لأحد.السرهذامنحسفلىمرتبةفيهملمنالكنيسة

الحانوتيئ:والدرجات)61إلحانوت

إلى-تلاميذهإلىالمسيحسلمهاالتي-الكهنوتيةالسلطةتمنعبهسرهو

إلىللسلطةالنقلذلكويستمر،للكنيسةروحيةبخدمةيقومواكيالبعض

المرسومرأسعلىاليدبوضعالرسامةتتم،الزمانآخرفيالمسيحعودةحين

منمولودًاالنعمةحالفيهذايكونأنوشرطمخصصةنصوصتلاوةمع

ناذرًاالنفسالمطلوبةالثقافةعلىحائزًاراشدًابزواجمرتبطغيركاثوليكي

العمر.مدىعلىوالطاعةوالفقر)1(للتبتل

..............الحياةمدىزواجهوعدمالكاهنعزوبةالغربيةالكاثوليكيةالكنيسةتشترط)1(
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1طفقود--203*نجيك
والتاريخيالدينيالوعيتطورفيبارزبدورالكهنوتيالقطاعقاءولقد

الاجتماعيةالشروطمع-باستمرار-المتفاعلالمتنوعتمرتبهوفيالمسيحي

والأعياد.كالرهبناتكثيرةونظموالأزياءللشعائردقيقتنظيموفيالاقتصادية

افد-إ:لإ

نعمةبهوينالانشرعيبزواجالحياةلمدىبالغينمعمدينبينيربطس

إلاالطلاقبشرعيةالكاثوليكيةالكنيسةتقرولاالعائليةالواجباتمزاولة

فسخًا.بلطلاقًاتعتبرهولااجدٌّضيقنطاقضمن

بالإكليل-يسمىاحتفالفيالكاهنأوالخوريبحضورالزواجسرويتم

وأوقاتهوبطلانهتأسيسهتحكمقواعدأوولتنظيماتالشعائرلبعضويخضع

إلخ....المناسبة

ووظائفها:الحائولي!يسالحنيسشطبمِعض

إلىالنصارىجذبإلىتهدفمسيحيةجاعةالكاثوليكيةالنظرةفيالكنيسة

المسيح.أرادهاالتيوالعبادةوالنظامالعقيدةعلىوالمحافظةالوحدة

.الخلاصفيا!عيسىلعملاستمرارذلكأنويعتقدون

ثي:الحنيسسوظائفوتحمن

الوعظطريقعنبالفضائلالتحليعلى)المسيحيين(المؤمنينمساعدة-ا

.والعبادة

المسيحية.التعاليممعرفة2-

اللّه.إلىالمسيحيينإرشاد3-

الطقوسممارسةفيوخدمتهمالمؤمنينبقيادةالمسيحيالدينرجاليقوم

سواءالفرقلسائرخلافاالكهنوتفيالعاليةللمراتبسيرتفعونالذينللكهنةخا!ة=

الكاثوليكيةالكنائسأنبالذكرويجدرذلك،تشترطلاالتيالبروتيستانتيةأوالأرثوذكسية

كانتوإنأرادواإنبالزواجفيهاللكهنةيسمحبلالأمربهذاملزمبشكلتتقيدلاالشرقية

أكثر.مستحبةالعزوبية
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-1303لنم!و1نيهخمرد!9ث!ضطهادأئو-

الديثية.التعاليموإلقاءوالوعظوالقداس

والشمامسة،،والقس،المطارنة:ثلاثدرجاتإلىالكنيسةرجالوينقسم

والقياملتعاليمهانشرمنالكنيسةوظائفبعضاداءفيالعامةويشارك

ومؤسساتها.مستشفياتهافيوالعملمدارسهافيبالتدرش!

الحاتوليحيش:الحنيسسإدارة

البابا:

فيالإداريللهيكلقمة-الأعظمالحبرويدعى-الباباقداسةيمثل

المسيح:لهقالالذيالرسولبطرسالقديسخليفةفهوالكاثوليكيةالكنيسة

وأبوابكنيستيأبنيالصخرةهذهوعلىبطرسأنت-أيضًا-لكأقولأوأنا

تربطهمافكل.السمواتملكوتمفاتيحوأعطيكعليها.تقوىلنالجحيم

يكونالأرضعلىتحلهماوكل.السمواتفيمربوطًايكونالأرضعلى

أ.السمواتفيمحلولًا

16/18-91(..)متى

بنفسهالمسيحأساسهأرسىمقدسدينيمقامالكاثوليكعندالبابافمقام

أيضًا.والبطرسيةالرسوليةبالكنيسةالكاثوليكيةالكنيسةتسمىولذلك

الإداريةالناحيةمنالعالمفيبالكنيسةيتعلقماكلعنمسؤولوالبابا

والروحية.

الذيالكرادلةمجمعيكونونجماعةوهمالبابامستشاروفهمالكرادلةأما

.الضرورةوقتالجديدالبابااختيارمسؤوليةعليهتقع

المجمعوحددهاعرفهاكما-الباباعصمةأنبالذكرالجديرومنهذا

ككاهنبصفتهالبابايتكلمعندماتكونإنما-0187عامالأولالفاتيكاني

الموضوعويكونككل،للكنيسةملزميقولهالذيالتعليمبأنويصرح،ومعلم

منالمسلمالإلهيالوحيمنكجزءتدخلالتيوالأخلاقبالإيمانمتعلقَا
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1طفقود--403*نجيله
(.الرسيولي)التس!ليمخلفائهمإلىالرسل

علاقةلهاالتيأوالخصوصيةأوالشخصيةوآراؤهالبابانظروجهاتأما

أبدًا.معصومًافيهايعتبرولاالعصمةموضوعفيتدخلفلاالدنيويةبالأمور

الكشفمننوعأومعجزكشيءالعصمةهذهإلىالكاثوليكينظرولا

اللّهمنوعطية،إلهيةهديةأنهاعلىإليهاينظرونبلالخاصالخارقالروحي

التيالمسيحللسيدالوداعيةالخطبةفيجاءكماوكتابيهوتيأساسإلىوتستند

الذيالحقبروحبتأييدهمتلاميذهالمسيحفيهاوعدوالتييوحناإنجيلينقلها

آخرمعزيًافيعطيكمالآبمنأطلبأوأنا:فقالالأبدإلىمعهمسيبقى

يراهلالأنهيقبلهأنالعالميستطيعلاالذيالحقروحالأبد.إلىمعكمليمكث

يوحنا:)إنجيل،.فيكمويكونمعكمماكثلأنهتعرفونهأنتموأما،يعرفهولا

بملأ7-61بر51

لالأنهالحقجميعإلىيرشدكمفهوالحقالروحذاكجاءمتىأوأما:قالثم

يمجدنيذاك.آتيةبأمورويخبركمبهيتكلميسمعماكلبلنفسهمنيتكلم

.(41-61/13)يوحنا(ويخبركممماليأخذلأنه

البا!يش:الإدارة

عليهميطلقفريقوبهاالكرادلةلجنة،اللجانمنوعددسرأمينمنتتكون

سيمالابالكنيسةالخاصةالمسائلعلىويشرفون)السكرتارية(السرأمناء

واللاهوتية.والإداريةالقانون

)الأساقفض(:المطارنش

فيهمبمنالأساقفةمنالمطارنةمجمعويتكونالباباأماممسؤولونوهم

الكئيسة.قيادةعنمسئولوالمجمع،المجمعيرأسالذيالبابا

اوالأبرشيات:ايةسقفيات

والدينيةالإداريةشؤونهايتولىأسقفيديرهاالكنيسةمنحدوديةمنطقة
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355-3ضطهاد!خول!1لنمكل1نيهأثو-

الكاثوليكية.الكنيسةمنهاتتكونالتيالتنظيميةالوحداتالأبرشياتوتعتبر

الكاثوليكيةالكنيسةفي(الدينلرجال)أيل!كليروسالهرميوالتسلسل

كالتالي:

الشمامسة.رئيسثمالشماسثمالمساعدالشماس-ا

هؤلاءوكل(والخوريوالأبوالكاهنالقسأيضًا)وشممىالقسيس!2-

أبونا.:باسمالأتباعويناديهم،المحترمهوالتشريفيلقبهم

حيثالأسقفمنأعلىالمطرانيكونوأحيانًاالمطرانأوالأسقفثم3-

الجزيل..سيادةالتشريفيولقبهم،الأساقفةرئيسثمأساقفةعدةيرأس

سيدنا.:باسمالأتباعيخاطبهمحينفيوالوقارالاحترام

ولقبهالأمماقفةرئيسوهو(الجليلالشيخأوالبطريارك)أوالبطريرك4-

.البطريركغبطة:التشريفي

الكرادلة.مجمعيتشكلومنهم،نيافة:التشريفيولقبه،الكاردينال-5

الأعظم.الحبربقداسةويلقبوأخيرًاالبابا6-

الحاتوليحيش:الحنيسضتاريمأعننبذة

العصورالوسطى:ثيالحائوليحيشالحنيسش

.الميلاديعشرالرابعالقرنإلىالخامسالقرنمنالوسطىالقرونتمتد

ممالكوظهور،الغربيةالرومانيةالإمبراطوريةاخهيارالفترةهذهشهدت

للسلطةمركزًاالبابويةوسلطتهاالكنيسةظهورإلىهذاأدىوقد.صغيرة

نفوذوقوي.الرومانيةالإمبراطوريةمنبدلًاالغربيةأوروبالوحدةوطريقًا

الأوروبيةءالدولمنالعديدفيالمسيحيةوانتشرتالكنيسة

والكنائسالغربيةالكنيسةبينالرسميالانفصالالفترةهذهشهدتكما

محاكمإنشاء-أيضًا-الفترةهذهوشهدت.مبكرةفترةمنذبدأوالذيالشرقية

الانشقاقظواهرومنع)البدع(الهرطقةحركاتلقمعواستخدامهاالتفتيش
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1طفقود-*نجيلا-603

الكنيسة.عن

)المدرسية(بالسكولاستيةالمعروفةالعلميةالحركةالفترةهذهفيوظهرت

وحلعنهاوالدفاعالمسيحيةللعقيدةعقليةأسسوضعإلىسعتوالتي

المسيحي.اللاهوتفيالخلافيةالمشكلات

فيشارلمانعهدفيأنشئتالتيالمدارسمنالسكولاستيةانبثقتوقد

أوائلحتىالمسيحيالفكرعلىمسيطرةوظلتللميلاد.الثامنالقرنأواخر

النهضة.عصر

الأوربيونتعرفأنبعد.الطبيعةوراءلماومفهومهأرسطومنطقعلىبنيت

-الأولالمقامفي-واستهدفترشدابنالعربيالفيلسوفطريقهنكتبهإلى

تعارضلاأنهعلىالدليلواقامة،النصرانياللاهوتعلىعقلانيةصفةإِضفاء

بيكونوروجرالألمانيماجنسالبرتسرجالهاأبرزمنوكانوالدينالعقلبين

.لإيطالياناالاكوينيتوماوالقديسبونافقتورا،والقديس،الإنجليزي

الملوكوبين،البابويةأوالكنيسةبينالصراعبوادرالفترةهذهخلالوبدأت

حاولبينما؟لسلطانهموالملوكالأباطرةإِخضاعالباباواتوحاول،والأباطرة

البابوية.السلطةعلىالتمردالآخرون

حولرجالهابينوتنافس،الكنيسةداخلانشقاقالقرارهذاوصاحب

الكنسية.والدينيةالإداريةالمنظماتوبين،الباباواتبينوجدال،البابويةمركز

إلىوأساءتالكنيسةسلطةمنأضعفتسيئةآثاركلهلهذاكانوقد

الداخليالإصلاحإلىتدعوحركاتوبدأت.والأخلاقيالدينيمركزها

أمامالدعواتهذهتستمرلمولكنالدينيمركزهاإلىبالمؤسسةوالعودة

الكنسية.السلطةمقاومة
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703-3ضطهاد!!وي!1لنمو1نيه-أثو

:-البابويالانقسامفترة

الأ*ولكا!لأالسادسأوربانالباباانتخابتمعندماالبابويلانقسامابدأ

وفعلًا؟الكرادلةبينشديدينوتنازعباختلافمشوبًاانتخابَاوكان1378عام

بنحوالباباعلىالمنحرفوالسلوكالتقوىعدمعلاماتظهرتماسرعان

نإوالإعلانلهطاعتهملسحبفسارعواانتخبوهالذينالكرادلةوأفزعأراع

الشعبص!اكراهضغطتحتتملأنهوملغيباطلالسادسأوربانانتخاب

كليمنتهوجديدًاباباانتخبواأنهموأعلنوا،حينهفيرومافيحصلالذي

منوانتقمبباباويتهِتمسكالسادسأوربانلكنل!صأح+*م!7الأ1السابع

وأوجدالكرادلةمنوأتباعهِهوبحقهالكنسيالحرمب!علانهالسابعكليمنت

له.الموالينالكرادلةمنمجموعةلنفسه

إصدارأوالقضاء-اليوم-المستحيلمنانهالمسيحيونالمؤرخونويرى

المعهودةبالطريقةانتخبكلاهمالأنالباباوينهذينأحدأحقيةحولحكم

الرومانية.الكنيسةفيالمتداولة

فيأفينيونمدينةإلىلجأالسابعكليمنتالجديدالبابافإنحالأيوعلى

تعمقوهنا؟حينهفيفرنساملكوولاءدعمعلىوحصلفرنساجنوب

لذاكأوالبابالهذاوالحكامالملوكولاءوصارسياسيةصبغةوأخذالخلاف

السياسية.وأولوياتهالحاكملمصلحةيخضع

طالالذيالبابويوالانقسامالنزاعهذالإنهاءحلولعدةعرضتموقد

جديدباباوانتخابالبابوينكلاباستقالةالمطالبةمنهاكانقرننصفحوالي

بيزامدينةفيوالأساقفةللكرادلةمجلسالغرضلهذاانعقدوقدغيىهما،

جديدالثالثباباإدخالفيإلاتفدلمجهودهمولكن9014عامالإيطالية

ثلاثة!الباباواتفصارالسابقينالاثنينبينالمنافسةحلبةإلىأضيف
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1طفقود--803*نجيلط
تمكن-الذي(1841-141)4كونستانسمجمعحتىهكذأا؟لأمرواستمر

منعليهالموافقةتمتجديدباباوانتخابثلاثةالباباواتتنحيةأوإقالةمن

)الذيالخامسمارتينالباباهووكانالعالميالإجماعصفةفأخذالجميعقبل

.(4311وحتى1741منالبابويةالسدةاعتلى

كانتالتيللمطالباتزحمًاالبابويالانقسامهذافضيحةأعطتوقد

المناداةدعوةوقوتالرومانيةالكنيسةإدارةبإصلاحقبلمنموجودة

النهايةفي-تُوَّجَتحتىومشاقبمصاعبمرتالدعوةتلكلكنبالإصلاح

الكبير.البروتستانتيالانشقاقبحصول-

:ةالمضادوالحوجضالإصلاح

ماواستحداثالإداريوالفسادالدنيويةبالأمورالاهتمامالبابويةعلىطغى

.الغفرانبصكوكعرف

مارتنجهرثمومنبالفشلباءتولكنهاللإصلاحمحاولاتجرتوقد

معتقداتفيهاهاجمالتيبأطروحاتهم1517عام(1546-1)483لوثر

عنه.تنشأالتيوالمفاسدالغفرانحولالكنيسة

إلىوأدتالبروتستانتحركةظهورإلىأدتدينيةلثورةبدايةإعلانهوكان

السادسالقرننهاياتمعوالبروتستانتالكاثوليكبينالغربيةأوروباانقسام

الطائفتين.بينوحروبصراعاتوبدأعشر

وأصدرللكنيسةرئيسًانفسهالثامنهنديالملكأعلنمثلًاإنجلتراففي

بروتستانتية.إنجلترابموجبهأصبحتسيادةمرسومم5341عأم

الحكومة-وسنتالمدنيةحقوقهموفقدانللاضطهادالكاثوليكوتعرض

الكاثوليك.لقمعقوانين-بعدفيما

وقتفيوالسياسيةالدينيةحقوقهماسترداداستطاعواالكاثوليكأنورغم
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903-لنصو1نيه1خ!في9-أثر*ضطهاد

منجزءًاأصبحأيرلندافيوالبروتستانتالكاثوليكبينالصراعأنإلالاحق

الأيرلندية.القوميةأجلمنالصراع

بريطانيا،فيكاثوليكيمليونونصفملايينخمسةنحو-الآن-ويوجد

أيرلندا.جمهوريةفيملالننثلاثةمنوأكثر

-:ةالمضادالحاثوليحيالإصلاححرحش

أسستدينيةطوائفقادخهاالإصلاحلحركةفعلكردالحركةهذهظهرت

والسياتيين-والكبوشيين-كالبرنابين-(0153-1524عاميبين

الكاثوليكية.الحياةإصلاخحاولواالذينمنوغيرهم

لويولاأعناطيوسأنشأهاالتي)الجزويت(اليسوعيةالجمعيةأدتولقد

تقدمإيقافاستطاعواإذالطائفيالصراعذلكفيمهمًادوزام1534عام

بلجيكافيالبروتستانتسيطرةتحتكانتكبيرةهناطقواكتسبواالبروتستافت

وسطها.أوروباوشرقوفرنساوهولنداولوكسمبرج

القداسحول1563(-)1545ترينتمجمعقراراتأسهصقكما

بعضوإحداثالكاثوليكيةالحياةتجديدفيالقسسوتدريبالغفرانوصكوك

الكنيسة.فيالإصلاحات

الطائفتينبينشرسةدينيةحروبعدةهذهالمضادةالإصلاححركةرافق

خلالالفرنسيينوالبروتستانتالكاثوليكبينالدينيةالحروبأشدهامنكان

التي(1648-)1618عامًاالثلاثينوحروب(8915-1)562الأعوام

نأعلىنصالذيوششفالياصلحباتفاقوانتهتأوروباأقطارمعظمشملت

حاكمهم.ديانةيتبعواأنينبغيدولةسكان

عشرالسابعالقونخلالالكنيسةدورلتجديدنموذجأشهركالطولربما

الفقراءلخدمةخيريةوجمعياتنصرانيةمؤسساتقامتحيثفرنسافيحدث

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


1طفقود--031*نجيد
المسيحي.الدينيوالشعورالروحيالجانبعلىوالتركيزالخيرونشر

:-الغاليصانيسالحرحسَ

البلدانفيالإداريالكنيسةاستقلالإلىودعتفرنسافينشأتحركة

البابا.سيطرةعنالكاثوليكية

يحصلكانعندماللميلادوالتاسمعالثامنالقرنينإلىجذورهاترجع

وحولالسلطةممارسةحولالباباويوالسلطانفرنساملوكبعضبينالتنازع

الضرائب.جمع

شعب:ئلاثالغاليحانيشوللحرحش

الكنسيةالمجامعقراراتأنمبدأعلىوتقوم:الإكليركيةالغاليكانية:الأولى

الأساقفةجميعوأنمعصوما،ليسالباباوأنالبابامنسلطةأسمىالمسكونية

للرسل.هباشرينخلفاءالإلهيبالحقمنصبون

111،،ا-11ا،1-ءا*اا-،"-ص.بهاص،أ"ا.ص،101،.به4،ءاه"14ء

سهاه!ححىلاسم!صا!حاو!س!امححي!.ا-سيح!!باس!عي!.واسمحب!

أوروبيبلدلكلبالنسبةالأمرونفسالدنيويةالأمورفيالباباسلطةعنفرنسا

كاثوليكي.ملكيحكمه

الملكيالبلاطانّحذهموقفوهو:البرلمانيةالغاليكانيةهي:الثالثةوالشعبة

البابويالسلطانعلىوهجوميةجذريةاكثرموقفًاوكانالبرلمانأوفرنسافي

فرنساضمنالكنائسجميعخضوعلزوماكدحيثالسابقينالموقفينمن

الماليةالشؤونفيالتدخلحقلهاالفرنسيةالحكومةوأنالفرنسيةالدولةلسلطة

الدين.ورجالللكنائسوالتنظيمية

الرابعلويسبينالنزاعفيعشرالسابعالقرنخلالأوجهًاالحركةبلغت

برئاسةالفرنسيالعامالمجمعأعلنحينعشرالحاديإينوسينتوالباباعشر

مبادئتضمنتالتيالأربعةالغاليكانيةالبنودبوسووىب.ج.الأسقف

الأساقفةاستقلالوبالتالي،أعلاهالمذكورةوالملكيةالإكليركيةالغاليكانية
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-113خمول!1لنم!و1نيهثىأثوثلأضطهاد-

.(3961)عامالباباسلطةعنالفرنسيين

الملكاضطرمماجميعًاالمبادئتلككلرفضإلى-فورًا-سارعالباباولكن

أيضا.رفضهاإلى-بعدفيما-لويس

الفكريةوالأوساطالندواتفيوتدورالجماعاتفيتدرسبقيتولكنها

سياسيةسلطةأيأنهتالتيم9178عامالفرنسيةالثورةقيامحتىالفرنسية

التاسمعالقرنفيتراوحتفرنسافيالأسقفيةولكنفرنسا،علىللبابامدنية

المجمعقرارجاءأنإلىالبابويللسلطانوالتبعيةالاستقلالبينعشر

جهة،منالباباعصمةأعلنالذي0187(-)9186سنةالأولالفاتيكاني

الفرنسيينالكاثوليكالدينرجالبتبعيةالمطالبالألترامونتانيةتياروانتصار

انتهاءيمئلهذاوكانالباباأيالأعظمالحبروقداسةالرسوليللكرسيالتامة

الغاليكانية.الحركة

:-الجانسينىأوالنزاعالحرحش

مننوعًا-الرومانيةالكاثوليكيةالكنيسةتاريخفي-الجانسينيةتعتبر

الكاثوليكيةالعقائدلبعضمخالفةحركةأصحبتعبيرأو،الإصلاحيةالحركة

عشروالثامنعشرالسابعالقرنينفيهامُّاشاوًاوبلغتفرنسافيظهرت

الميلاديين.

القاطنالفلاندرلشعب)نسبةالفلمنكياللاهوتيإلىالحركةاسمويعود

الهولاندية(منالقريبةالفليانكيةاللغةيتلكموالذيالحاليةبلجيكاشمال

المسماةرسالتهفيأفكارهلخصالذيجانسينكورنيليسأييبر:وأسقف

.أوغسطينوس

جوانبلأحدجدُّاالضيقتفسيرهعلىمعتمذا-جانسينالأسقفدافع

المطلقالسابقالتقديرعقيدةعن-أوغسطينوسللقديسالفلسفيالفكر

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


1طفقود--312*نجيله
الخيرمنشيئًايفعلواأنعلىقادرينغيرالأفرادفيهيكونبنحوالأفرادلجميع

الاختيارلمجردالإنسانينالهالذيالإلهيوالفضلالنعمةمعونةدونمن

لنيلالناسمنقلةاختار-الأزلومنذ-سبقالثهإنحيثلهالسابقالإلهي

الأبدى.للهلاك)الاكثرين(وآخرينالخلاص

المسيحأنعقيدةوأنكرتالإنسانحريةشأنمنالحركةهذهقللتوقد

جميعًا.البشريةأجلمنمات

الجبريةللعقيدة-تمامًا-مماثلة-الناحيةهذهمن-جانسينعقيدةوكانت

أخهمالسببولهذاكالفنجانالبروتستانتيالمصلحبهانادىالتيالمتزمتة

معبالألقابالنبذمنكنوعبروتستانتبأنهموأتباعههوجانسينالأسقف

الرومانيةالكاثوليكيةبالكنيسةالتاموتقيدهمالتزامهميؤكدونكانواأنهم

خارجها.ممكنخلاصلابأنهوإيمانهم

التقوىمنصارمبنوعالتزامبضرورة-كذلك-الجانسينيةالحركةونادت

الكاثوليكضمنالسائدللتيارخلافًاوالمتزمتالدقيقالأخلاقيوالسلوك

منيمانعولاالمجالهذافيتسامحًاأكثركانواالذياليسوعيينوخاصة

والمفخفخة.الثريةالدينيةالحفلات

العبادةإلىيلجأكانالذيباريسقربشامبديرويالبورتديرمثل

الجانسينيةمعالمتعاطفينوالمثقفينالملكيينوالقضاةالنبلاءمنوافرعددفيه

الحركة.تلكمركز

للرحمةوتضييقجبريةمنفيهلماجانسينالأسقفعقيدةالباباهاجموقد

وجعلفرنسافيالكاثوليكبينتمزقًاأحدثممااليسوعيونبهاحاركما.الإلهية

لاستقلالادىمماالغاليكانيةالحركةمعيتضامنونالجانسينيينمنعديدًا

روما.عنوانشقاقهمالكاثوليكفرنساأساقفةمنالكثير
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-1313لنممو9نيهخمرفيي*!طهادألر-

الحكومةقرَّرتعندماكبيرًاانتصارًاالجانسميني-الغاليكانيالحزبنالوقد

شأنبدأحينهاوهن0176،عامفرنسمامناليسوعيينجماعةطردالفرنسية

والدشرين.عشرالتاسمعالقرنينفيمنهمبقيةواستمرت،يتضاءلالجانسينيين

عصرالعقل:

القرنونهايةعشرالسابعالقرننهايةبينماتمتدالتيالفترةعلىيطلق

الميلاديين.عشرالثامن

وجهعليالكاثوليكوعلىعمومًاالدينعلىبالهجومالفترةهذهتميزت

فرنسا.لسيادةخرقًايعدلروماالدينرجالخضوعبأنونادت،الخصوص

روسوجاكوجانديدوردينسأمثالمنفرنساكبارالحركةهذهقادوقد

فولتير.و

ال!ا!ثوبيك:ا!لليوكتووة

الفرنسيةالثورةونشوبأم648دامًاالثلاثينحرببينالفترةعلىتطلق

الكنيسةبينبالصراعتميزتوقد،الكاثوليكالملوكثورة(9917-)9178

الكنيسة.مزقتالتيالعقديةوالنزاعاتوالدولة

أليسوعيين:-جمعيشاض!د

وقمعاليسوعييناضطهادعشرالثامنالقرنمنالثانيالنصفشهد

وغيرها.والبرتغالوفرنسا%سبانيامثلالدولمنالعدي!فيحركتهم

في!يرتدهورإلىادىإنهإلاالحركةعلىيقضلمالاضطهادأنورغم

.والتبشيريالتعليميالكاثوليكنشاط

الحنيسش:-القوميض

التاسعالقرننهايةوحتىالفرنسيةالثورةبدايةمنذ-أوروبافيانتشرت

القويةالعداءبمشاعرمصحوبةوالقوميةالديمقراطيةإلىالدعوة-الميلادي

الكاثوليكية.الكنيسةضد

الأديرةمعظماختفتإذالكنيسةعلىخطيرأثرالفرنسيةللثورةكانوقد

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


1طفقود--314*نجيد
الرهبانية.الطوائفنفوذمعهاواختفىأوروبافيالكبيرة

القسسبعضوأودعالثورةأثناءفيهاالدينرجالنصفالكنيسةوفقدت

للدولةممتلكاتهاعنالكنيسةوتخلتالكنيسةآخرونوتركفيهوماتواالسجن

.الجديدةالعلمانية

الفاتيكانمدينةفيالباباويةحدودانحصرتعشرالثامنالقردطوبنهاية

العلميةمعاهدهاوأصبحتالعامةالحياةعلىالسيطرةالكنيسةوفقدت

الدولة.تمولهالذيالتعليملنظامخاضعةوجامعاتها

فأسهمتالدينيةالحياةتنشيط-الانتكاساتهذهرغم-الكنيسةحاولت

القيمتطويرفيكاليسوعيينالدينيةوالمنظماتالنسائيةالجمعياتبعض

الاجتماعية.الحياةفيالمسيحية

الفاتمكانمحم!عقد،ا!(8781-841)6التاسر،سهسهالمالادعاكصا

ء-ءصه------

وعصمتهالكنيسةعلىالباباسيادةأعلنتوفيه0187(-)9186الأول

الثالثليوالباباجاءثم،والأخلاقالعقيدةمسائل-بدقة-فيهوحددت

الليبراليةالحكومةإقناعحاولإذالكنيسةتاريخفيجديدًاعصرًاوبدأعشر

قابلتالليبراليةالحكومةولكن،سلامفيالكنيسةمعالتعايشبامكانية

لدرجةوإيطالياوألمانيافرنسامنمكانكلفيالعدائيةبمشاعرهذهاقتراحاته

طردتللكنيسةمناهضةقوانينم0188عامأجازتالفرنسيةالحكومةأن

وتكررتالمدارسفيالدينيالتعليمومنعفرنسامنالدينيةالطوائفبموجبها

ضدالمظاهراتفيهاخرجتالتيإيطاليافيللكنيسةالعدائيةالمشاعرهذهنفس

والبابوية.المسيحية
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-531خمردف!1لنممكل1نيه9ألو!عطهاد-

:+العالمحولالحاثولي!يشالحنيسش

الذيالوقتفيالجديدالعالمفيكبيرًانجاحاالكاثوليكيةالكنيسةحققت

النجاحذلكارتبطوقدللبروتستافتأوروبافيأراضيهاعنفيهتخلت

.آنذاكوالإنجليزيوالفرنسيالأسبانيالاستعماربموجب

اللاتينية.وامريكاآسيافيالمسيحيةانتشرتلذلكوتبعًا

أسيا:-في

يشكلحيثوالهندواليابانالفيليبينفيالمسيحيةنشرالكاثوليكاستطاع

عددهمالبالغالفيليبينسكانمن83%-معظمهمفيالكاثوليك-المسيحيون

.مليونالثمانينعلىيربومااليوم-

:-اللاتينيةأمريكافي

كريستوفراكتشفهاأنمنذالمناطقلتلكملكيتهماوالبرتغالأسبانياادعت

.م2941عامكولمبوس

البلادتلكسكانمعظمفتنصروالمستعمرينالمكتشفينالكنيسةوصاحبت

الاستعمارية.للضغوطنتيجة

بعدعشرالتاسمعالقرنخلالاللاتينيةأمريكافيالكنيسةتدهورتولذلك

.والبرتغالأبمبانياعناستقلالهاالمستعمراتمعظمنالتأن

رجالمعظموعارضالاستعماريةبالقوىوثيقةعلاقاتللكنيسةوكان

.الاستقلالحركاتالدين

وفقدتللكنيسةأعداءاللاتينيينالأمريكيينمعظمأصبحلذلكونتيجة

اللاتينية.الأمريكئةالحياةفينفوذهامعظمالكنيسة

لاهتمامنتيجةوذلكاللاتينيةأمريكافيللكاثوليكيةإحياء-اليوم-وهناك

لسدتسعىجمعياتتكوينفيوإسهامهمالاجتماعيةبالمشكلاتالأساقفة

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


1طفقود--316*نجيل
صحي.وصرفوكهوباءوماءطعاممنالماديةالناسحاجات

فقدعاديونأناسيقودهاوالإصلاحيةالاجتماعيةالحركاتتلككافتولما

العنيفة.الاجتماعيةالثورةيدعمونبأنهمالقساوسةاتهم

:-المتحدةالولاياتفي

بماتاحةتتسمكانتالتيالإنجليزيةالمستعمراتفيالكاثوليكأصولتعود

المتحدةالولاياتفيأكبرنجاحفرصأعطاهامماالغالبفيالدينيةالحرية

الأمريكية.

ونسقالعشرينالقرنخلالالأمريكيةالكاثوليكيةالكنيسةنشأت

ومراجعةأنفسهمتكونطريقعنالمختلفةأنشطتهمالأمريكيونالأساقفة

-9191-)1791الأعوامفيعقدهامؤتمراتخلالمنالتكوينذلك

2291-.)6691

حلهافيوالمشاركةالاجتماعيةللقضاياالتصديفيالكنيسةنشطتوقد

الأربعينياتفيإلاالسودضدالعنصريالتمييزقضيةبمعالجةتبدألمأنهارغم

العشرين.القرنمن

الإرسالياتعددأنالكاثوليكيةالكنيسةنموازديادعلىيدلومما

050006إلى-م6091عامإرسالية41منزادالأخرىالدولإلىالأمريكية

وشملالكاثوليكيالتعليمانتشركماالعشرينالقرنمنالثمانينياتأواخرفي

.الكبرىالمدنفيلاسيماقويًّاسياسيًّاعاملًاالكاثوليكوأصبحالولاياتجميع

عامالمتحدةللولاياترئي!اانتخبقدالكاثوليكيكينديجونوكان

.ام069

:-اليومالحاثوليحيشالحنيسش

نشاطفترةأبرزام(419-)3091البابويةالعاشربيوستوليفترةتعد
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317-لنممو1نيهخوي!91-9لو!!طهاد

النشاطاتشملتإذالميلاديعشرالسادسالقرنفيتدينتمجمعمنذكنسي

اللاهوتيةالمعاهدفيوالتعليمالسريوالعشاءالدينيةالطقوس-بهاقامالتي-

الكنيسة.وقانونالإنجيليةوالدراسات

الحوكةوهيالحداثةحركة-بقوة-بيوسعارضفقدذلكإلىوءاضافة

المفاهيمضوءفيوتفسيرهاالكنيسةتعاليمتأويلإلىسعتالتيالمسيحية

القرنوأوائلالتاسععشرالقرنأواخرفيالسائدةوالعلميةالفلسفية

العشرينء

العشرينالقرنمنوالئلاثينياتالعشرينياتخلال-الكنيسةعقدتوقد

الكاثوليكع!الروحيةوسلطتهاحريتهالضمانعديدةدولمعاتفاقياتعدة

.الدولتلكفي

%نحاء؟سالمِةالإاانمِةالنصدعثاحمبانجشاطسا"دا"!الكنمسةتط!!!ا

العالم.

والاتحادوإيطالياألمانيافيالاستبداديةالحكوماتالكنيسةواجهت

أوروبا.لثرقودول)سابقًا(السوفيتي

الدينيةالحريةعلىالحفاظأجلمنجاهدًاعشرالثانيبيوسالباباوعمل

.الحكوماتتلكظلفييعيشونكانواالذينللكاثوليك

الثالثجونالبابادعاحينماالكنيسةتاريخفيكبيرةتحولنقطةحدثت

المجمعوأصدر(91آ5-1)629للانعقادالثانيالفاتيكانمجمعوالعشرودن

العالم.فيالنصارىكلوتوحيدالمسكونيةبالحركةاهتمتوثيقة61

القوانينمنمجموعةام839عامالثانيبولسيوحناالباباأصدركما

زيارةذلكومنالثانيالفاتيكانبمجلسبدأالتيالتغيراتمنالكثيرأظهرت

والأسقفيات.للأبرشياتالاستشاريةالمجالسفيالعامةدور
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السادسالفصل

المقدسالكتابمقشدهعمدْسيدنانبوةإثباق

الجديدالعهدعنهاتكلمالتيلج!سدمحمدسيدنانبوةعنأتكلمأنقبل

بوصيةنعملوأنبدفلارسالتهوعنعنهشيءأيأثبتأنوقبل،الإنجيلأ

القائلة:المقدسالكتاب

93(.:)5يوحنا،أبديةحياةفيهالكمأنتظنونلأنكمالكتبأفتشوا-1

هوماويحفظونالنبوةأقواليسمعونوللذين...يقرأللذيأطوبى2-

3(.:1)يوحنارؤيا(قريبالوقتلأنفيهامكتوب

36(.:)34أشعياءواقرؤوا(الربسفرفيأفتشوا3-

3(.0:)8الرسلأعمالاتقرأأنتماتفهمالعلكأ-4

القديمعهديهِفيالمقدسبالكتابالمختلفةالأسفارفينفتشنحنوها

منبهاألحقوماوالأناجيلأسفار..منبهاألحقوماالتوراةأيوالجديد...

والحقالحقيقةإلىوالوصولوالفهمالمعرفةبغيةونسمعونقرأرسائل

المستقيم.الطريقإلىوالاهتداء

تكلمالتيالمعروفةالنتيجةإلىوصلناالمقدسالكتابفيفتشناأنوبعد

وسأثبت،ورسولهالثهعبدعيهبهلاومحمدًااللّهدينالإسلامأنوهيالإسلامعنها

ماتفعلونلالماذالكم:أقولولكن،المسلميننحننقولماصحةلكم

بالحسن،تمسكواشيءكلامتحنواأالقائلالمقدسالكتاببهنصحكم

2(.5:1:الأولى)تسالونيكي

دينكم.وعلىورسالتهلج!عذمحمددينعلىالنصيحةهذهتفعلونلافلماذا

قرأتمبعدماوأظنمنهما.بالحسنوتتمسكونمقارنةفيوديننادينكموتضعون

الذيالكتابوهذا،المسيحلبراءةمعجزةأكبراكتشافكتابنامنالأولالجزء
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التيالفاسدةالثمارومنباطلدينكمأنالنصارىأيهاتأكدتمأيديكمبين

.ضلالفيوأنكمرسوذالمدعوبولسأفسدها

عيسىإلهكمأوالسنلاعيسىونبيكمنبينابهأمركمماتفعلونلاولماذا

عنهقالالذيالاختبارالنبوةيدعيمنكلعلىتطبيقوهوتزعمونكماالمسيح

الحملانبثيابيأتونكمالذينالكذبةالأنبياءمناحترزواأ:قالحيثالمسيح

الشوكمنيجتنونهل.تعرفونهمثمارهممنخاطفةذئابالداخلمنولكنهم

الشجرةوأما،جيدةأثمارًاتصنعجيدةشجرةكلهكذاتينًا.الحسكمنأوعنبًا

شجرةولا،رديةأثمارًاتصنعأدطجيدةشجرةتقدرلا.رديةأثمارًافتصنعالردية

النارفيوتلقىتقطعجيدًاثمرًاتصنعلاشجرةكل،جيدةأثمارًاتصنعأنردية

الاختبارهذاتطبقونلالماذا2(..-ا75:)متى(تعرفونهمثمارهممنفإذا

نبيأنهلكملنؤكدعن!محمدلتعاليمالاختبارإلىبنافهياظ!ت؟!محمدتعاليمعلى

منأفإذاقال:الذيالمسيحيسوعبهأمرناماونفعلمنتظرًا،كانالذيالثه

.(7:02)متىاتعرفوخهمث!ارهم

الله؟عندمنحسنشهىأمفاسدةهىهللنعرفكلونمحمدئمارسيدناهىفما

لإجابة:ا

وأمرناوالمنكر.الفحشاءعنتنهىلأنها:بالصلاةأمرناهيمحمدسيدناثمار

بالفقراءنشعرحتى:بالصياموامرنا.محتاجأوفقيريوجدلاحتى:بالزكاة

استطاعلمنبالحجوامرنا.اللّهأعطاناممافنعطيهمبحرمانهمونشعروالمساكين

اللّه.ونتقيالحشرويومالقيامةيومنتذكرحتىسبيلًا:إليه

وتركوالسحر،،النفسوقتلباللّه،الشركعننهاناأيضًا:تعاليمهوفي

القدرةمعالحجوتركعذر،بلارمضانمنيومدمافطار،الزكاةومنع،الصلاة

.الأقاربوهجرالوالدينوعقوق،عليه
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والكذب،وظلمهاليتيممالوأكلالرباوأكل،واللواطالزناعنونهانا

الزحف.منوالفرار

الخمر،وشربالزور،والشهادة،الناسعلىوالتكبرالكبرياءعنونهانا

،المحصناتوقذفالقمارعنونهىلهم،وظلمهالرعيةغشمنالإماموخهى

والظلم،،الغموسواليمين،الطريقوقطع،والسرقةالغنيمةمنوالغلول

.كانوجهأيعلىوتناولي،الحراموأكل،والمكش

التيالكبائرومنبالنساء،الرجالوتشبه،بالرجالالنساءتشبهعنونهانا

بالفساد،الاثنينبينالساعيوالقواد،أهلهعلىالمستحسنالديوثعنها:نهانا

له.والمحللوالمحلل

العلم،وكتمانللدنيا،والتعلموالرياء،البولمنالتنزهعدمعنونهى

ؤإئنياتمتتصسرفىت-اأتانشإفىإئتستععنىأضىزثإيخمتأتءتقىإثائتإؤ!ثإتئؤإط

المرأةونشوزوالمنجمالكاهنوتصديقبالعهذ،الوفاءوعدموالغدر،واللعان

زوج!ا.على

والنياحةواللطموغيرها،والحجروالحيطانالثيابفيالتصويرعنونهى

والزوجةوالجاريةوالمملوكالضعيفعلىوالاستطالةوالبغيوغيرهما،

عليهم،والتطولالثهعبادوأذية،وشتمهموالمسلمينالجارأذىوعن،والدابة

وخيلاء.وفخرًاتعززًاوالسراويلواللباسوالثوبالإزاروإسبال

العبدإعطاءعدمأيالعبدوإباق،للرجالوالذهبالحريرلبسعنونهى

والجدل،يعلموهوأبيهغيرإلىادّعىوفيمن!،الثهلغيرالذبحوعن،حريته

ذلك،أشبهوماوالميزانوالزرعالكيلونقصالماء،ومنعواللدد،والمراء

الثه.أولياءوأذية،الثهمكرمنوالأمن

المسلمينعلىجسومن،والخديعةوالمكر،الوصيةفيالإضرارعنونهى
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وعبادة،أجمعينعليهمالثهرضوانالصحابةمنأحدوسب،عوراتهمعلىودل

فيوالاعتقاد،اللّهأحلماتحريمأواللّهحرمماوتحليل،اللّهلغيروالنذرالقبور،

لمأشياءفْيالنفعواعتقاد،الناسوحياةالحوادثفيوالكواكبالنجومتأثير

تعالى،اللّهبغيروالحلفوالطيرة،بالعباداتوالرياءكذلك،الخالقيجعلها

لهم.إيناسًاأوبهماستئناسًاالفساقأوالمنافقينمعوالجلوس

المرأةوطلب،شرعيإذنبغيرزوجهافراشمنالمرأةامتناععنونهى

حيضها،فيالزوجةووطءوالظهار،،شرعيسببلغيرزوجهامنالطلاق

الرجلوجحد،لأبيهالولدانتسابفيوالتزوير،الزوجاتبينالعدلوعدم

الشفاعة،بسببالهديةوقبولبيعها،عندوإخفاؤهاالسلعةعيوبوكتم،ولده

بينالعطيةفيالعدلوعدم،أجرهإيفائهوعدمالأجيرمنالعملواستيفاء

الأولاد.

،وفاءهيريدلابدينوالاستدانة،حاجةغيرمنالمالالناسسؤالعنونهى

المعازفوسماعفيها،والشربوالاكل،والفضةالذهبآنيةواستعمال

والموسيقى.

بيوتعلىوالإطلاعوالغيبة،واحدةقطرةولوالخمرشربعنونهى

مستعاربشعرالشعرووصل،الثالثدوناثنينوتناجيإذن،دونالناس

،المنامفيوالكذببالسواد،الشعروصبغوالنساء،للرجاللغيرهأولاَدمي

المؤمن،ولعنالمقابر،فيالحاجةوقضاء،عليهوالوطءالقبر،علىوالجلوس

شرعي.سببدونأيامثلاثفوقالمسلموهجر،اللعنيستحقلامنولعن

ثمارأنهاتظنونالإسلاممنالقليلةالنبذاتمنعليكمعرضناممافهل

مصداقيتهمنتأكدتمعدظررمحمددينمنالقليلفياختباركمبعدفأظن؟!فاسدة

رسالته.ومصداقية
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كلفإنذلكوغير(.بالحسنأتمسكوا:وهيالوصيةباقيتكملونلافلماذا

فمنهمالعمليةالحياةفيواستخدامهاع!سههمحمدتعاليمبنجاحيعترفالعالم

رجلًاأنأعتقدإنيألج!!:محمدعلىقالحيثشوبرناردالبريطانيالفيلسوف

حكمهفيالنجاحلهلتمبأجمعهالعالمفيالمطلقالحكمزمامتسلملومحمدمثل

السلامللعالميحققوجهعلىمشاكلهوحلالخيرإلىبأسرهالعالمولقاد

،.المنشودةوالسعادة

ألنتعاليمهوفيلج!ت،محمدفيتمجيدًاشوبرناردالبريطانيالفيلسوفوقال

محمد(.دينفيكلهاأوروباتدخلحتى12ادالقرنأوليأتي

إلاالزنايمنعشيئًاأجدفلمالوجودفيأبحثت:الأيرلنديالفيلسوفوقال

محمد،.بهاجاءآية

ي!سوعبهاعلمكماوالمسميحية)الإسلاميقولإذأ:هيدلياللوردكلماتوفي

منهايبرأالتيالتقنيةوالعقائدالمبادئتباغدنا.صنوانشقيقتانديانتانذاته

منمتوازنتينشقيقتينديانتينلتصبحاعنهاالاستغناءيرجعوالتييسوع

اللّه(1.

اثنىباقيًّاظلكتابيوجدلاالمرجحمنإنهأقائلًا:مويرويلياموصرح

،.القرآنمثلوأصليتهبنقاءهقرنًاعشر

أساطير،بلاالحقدينالإلمملامإنأ:فيلبسخليلإبراهيمالقسويقول

حقيقةوإن.والوجدانالإنسانيبالعقلاستغاثتهإن.ومعقولةبسيطةوتعاليمه

فيوالتفكيربالتدبريقنعنااللّهوإنالثهوإحسانالإسلاميةالعقيدةفيالتوحيد

ومنالمتنوعةالظواهروراءمنواحدةوحدةالكليةالعنايةنجدحيثالكون

وجميعالشعوبكلفياللّهأولياءوبخيراتالسابقينالأنبياءجميعتعاليم

.انيادلأا
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وعالميةعقلانيةبخصوصلورادكتورالمشهورةالإيطاليةالمستشرقةوتقول

وهوإليهيوحىإفصاحفيالعربيالنبيإنأ(:الإسلام)شرحكتابهافيالإسلام

وأتباعالتمائمعابديبينالخالصبالتوحيددعاخالقهمعمناجاةفيمستغرق

الذينأولئكمعسافرصراعفينفسهوضع.المحرفةوالمسيحيةاليهودية

مخلوقاتلصلةيقودونالذينالبشربنيمنوالارتدادللنكوصيجنحون

بالخالق.أخرى

يغريهمأويخدعهمفلمالأحدالواحدباللّهللإيمانأناسترشيدأجلومن

عليهايطلقالتيتلكالخلقفيالطبيعيمسارهاعنانحرفتبأحداث

وحدهاالتيسماويوعيدباستخدامهدوءفييظلواأنوأجبرهمالمعجزات

دوندعاهمبساطةبكلف!نهبالأحرىبلالتفكيرعلىالإنسانقدراتتقوض

الكونفيوالتفكرللتبصروواقعهمدائرتهمعنيتخلواأنمنهميطلبأن

الواحدباللّهالإيمانالمحصلةهذهمنمتيقنًايصبحداذ.الطبيعةونواميس

.الحياةكتابتقرأالناسيجعلبساطةبكلإنهعنهغنىلاالذيالأحد

مقتنعًاكانلج!سذمحمدبأنأقررا:كلاهماعلىوالأميرعبدهمحمدالإمامإن

.بالحسابحدسهوصدقالإنسانضميرإخلاصمناشدًاالدعوةلاستئناف

تستطردالكاتبةفإنللمقامالمناسبةالقرآنيةالنصوصبعضاقتباسوبعد

نإضراوتهاوبكل؟المتنوعةبأشكالهاالوثنيةقهربأنهللإسلامأشكرًا:قائلة

منتحررتقدهذهكلالاجتماعيوالعرفالدينيةوالشعائرالكونمفهوم

فتحررتمقامهمنالبشريةوالعقولالإنسانجردتالتيالبشاعةكافة

خالقهأمامفتواضع،كرامتهأخيرًاالإنسانوأدركالتحيز،منالبشريةالعقول

العالمين.رب

تقيدهالتيالروابطمنإرادتهوتحررتالتحزبمنالإنساننفسوتحررت
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حماةالكذبةوالكهنةالخفيةالقوىعليهيطلقبماتربطهُأووبارادتهمبالآخرين

بينوسطاءبأنهمالمدعينهؤلاءكل،الخلاصوسطاءوالطلاسمالأسرار

فقدالناسإرادةعلىالسلطانلهمبأنيعتقدونلذلكوتبعًا.اللّهوبينالإنسان

الناسجهةومن،وحدهالثهعبدالإنسانوأصبح.كراسيهمعلىمنسقطوا

بينماالاَخرينالناسبينالإرادةحرفردإنسانبأنهفقطملتزمفإنهالاَخرين

المختلفة.المجتمعاتفيالظلمعذابعانىقدسلففيماكان

عنيتميزمسلمكلىإن.البشريالجنسبينالمساواةأعلنالإسلامإن

ولكنبشخصيتهيرتبطلاآخرعاملأيأومولدهبعلةليسالاَخرينالمسلمين

السديد.وتفكيرهومواهبهوبأخلاقياتهالصالحةوأعمالهبالثهخشيتهبمدى

كلالدينوحدانيةالثه،وحدانية،واحدةوحدة،عالميةرسالةالإسلامإن

الثهأنبياءجميعهمالشعوبكلمنالأنبياءوحدانيةواحد،دينالسابقةالأديان

،.البشريالجنسووحدانيةالأحد.الواحد

العربفتحفييرىكاناليعقوبيالاكبرميخائيلإنأأرنولدسيرويقول

لمالتثأربعثتالتيالالهيةالعدالةيدالمتلاحقةاثتصاراتهموفيلمصرالمسلمين

اعتناقإلىالمصريونأسرعولقدواضطهاد،تعذيبمنالمصريةالكنيسةنال

التيالساميةالمبادىمبأنمنهموايمانًا،الصافيةلتعاليمهوكرامةحبًّاالإسلام

حياتهممنجزءًاتكونبأنجديرةمعهمسلوكهمفيالمسلمونالعربيطبقها

،.لاجتماعيةا

الحربقادةأقوالمنالغرضحقيقةوبيانالمسلمينإنصافعلىأدلليس

وينددالرومانيالحاكمعلىيسخطهرقلالإمبراطورهوفهذا،المقهورين

مناأقلإنهمأ:نفسهعنمدافعًاالحاكمفيقولالمسلمينجيوشأمامبانكساره

شيءفييطمعونلاأنهمذلكرجالنا،منمائةيعادلواحدًاعربيًالكنوعددًا
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يرغبونالذيالوقتفيوالغذاءالكساءمنبالقليلويكتفونالدنيالذاتمن

بأهدابنتعلقحينعلىالجنةإلىيوصلهمطريقأفضللأنهالاستشهادفيفيه

الإمبراطورا.سيديياالموتونخشىالحياة

حتىأوروبافيالمثقفينبعضزالماالتيالنظرةأنأيؤكدبيكر:ويقول

لأنالواقععنبعيدة.السيفبحدانتشرالإسلامأنصحتها،يعتقدوناليوم

البلادأهاليعلىدينهميفرضوالمالعربأنتثبتكلهاالمعاصرةالوثائق

غير.لاالسياسيةسيطرخهمفرضوابلالمفتوحة

الديانةأما،السلاحبقوةانتشرتالتيهيالسياسيةالعربفسيطرة

البلادأهاليمنكبيرعدد"قلوبإلىسبيلهاوجدتفقدنفسهاالإسلامية

معالمطلقالعربتسامحمنالوثائقعليهاجتمعتمابدليلالمفتوحة

بهيحظولمإنسانبالعلىيخطرلمتسامحوهوالسواء.علىواليهودالمسيحيين

ا.السابقينحكامهمظلفيواليهودالمسيحيون

29،صحيفةالثانيالمجلدالوسطىالعصورأوروبا:كامبردجموسوعةوفي

يوجدلاوالتيالعرببهـهاعرفالتيوالتسامحالتساميروحأنشكألا:39

تفهمهمفيالأثرأكبرلهاكانالوسطىالعصورفيالغربأوالمثرقفينظيرلها

الأوروبيينتفهموفيواضحًا،صحيحًاتفهمَاالسابقةالأخرىللحضارات

11.مفيدًتفهمًالحضاراتهموالإفريقيين

أشعةأرسالتهوفيااللّهرسولأمحمدكتابهفيدينيهاتيينألفونسدافعولقد

مسايرةفيفيقولمجيدًادفاعًاالزوجاتتعددمبدأعن،الإسلامبنورخاصة

قوانينهايسايرهووإنماتغلبلاالتيالطبيعةعلىالإسلاميتمردألا:الطبيعة

فيومصادمتهاالطبيعةمغالطةمنالكنيسةتفعلمابخلافأزماتهاويزاول

الذينأبنائهاعلىتفرضهالذيالفرضذلكومثلالحياةشؤونمنكثير
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غرباء،.يعيشونوإنمايتزوجونلافهمالرهبنةيتخذون

فيأحدثواالذينالرجالهماقليلون:البريطانيةالمعارفدائرةوتقول

دعامنذعميقًاأثرًاأحدثلقدمحمدأحدئهالذيالدائمالعميقالأثرالبشرية

علىالعالمسكانسبعمنلاكثرالمتبعةوالشريعةالحيالإيمانهوالاَنحتىإليه

بدءمنسنةعشرينمنأقلفيأنهنذكرعندمابأكثريبدرالتاريخيأثرهأن

علىمؤسسًاوالفارسيةالبيزنطيةعقيدتينإمبراطوريتيندعائمقوضدعوته

وشريعةعقيدةهيالتيبدعوتهجاءمنذأرسىولقد،جديدةحضارةأنقاضهما

خلفاؤهسجلأنموتهأعقبوقد،والسياسيةالاجتماعيةالمجتمعبناءقواعد

فاتخذبهاقامالتيوالأفعالالتصرفاتوأدقعنهرويتالتيالأحاديث

جيلًااليوميةحياتهمفيبهيحتذونأعلىومثلًانبراسًاالأحاديثمنالمؤمنون

جيل،.بعد

تاريخ)مختصركتابهفيالإنجليزيوالفيلسوفالمؤرخويلز.هـ.جويقول

مستهلفيالبشرحياةيستعرضتاريخيمتنبيلأييمكنأكان(الإنسانية

كلتقعحتىقرونبضعةتمضيلنأنهبحقيتوقعأنالميلاديالسابعالقرن

أشارةأيالغربيةأوروبافييكنفلموالتتار،المغولسيادةتحتواَسياأوروبا

البيزنطية:والإمبراطوريتان،الوحدةعنفضلًاالنظامقيامإمكانعلىتدل

كانالمتنبئهذاولكنو/الدمار،الانحلالنحوطريقهمافيكانتاوالفارسية

عندماالمجدمنعامبمائةوالبدوالصحراءدنيااشتعلتفقدتقديرهفيسيخطئ

الصينحدودإلىأسبانيامنولغتهمحكمهمومدواسلطانهمالعرببسط

الحيويةالقوىأحداليومحتىيزاللادينًاومنشئينجديدةثقافةللعالممقدمين

ودفعهاالعربيةالجزيرةأشعلالذيهواللّهعبدبنمحمدوكان،العالمفي

أ.كلهذلكلتحقيق
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الحضارة)تاريخالموسوعةمؤلفالأمريكيالعالمديورانتولويقول

بماالعظمةعلىحكمناإذاأعنيطمحمدسيدناتاريخيستعرضأنبعد(الإنسانية

فقد،التاريخعظماءأعظممنيكونمحمدَافإنالناسفيأثرمنللعظيمكان

دياجيرفيبهألقتلشعبوالأخلاقيالروحيالمستوىيرفعأننفسهعلىأخذ

نجاحًاالغرضهذاتحقيقفينجحوقدالصحراء،وجدبالجوحرارةالهمجية

كلحققغيرهإنسانًانجدأنوقلكله،التاريخفيآخرمصلحأيفيهيدانيهلم

إلىيبقىوأنعظيمةدولةينشئأنواحدجيلفيواستطاعبهيحلمكانما

سا.العالمنصففيعظيمخطرذاتقوةهذايومنا

كقوةوقوةمحمدحياةمثلحياةن11:العظيمفرنساشاعرلامارتينويقول

فيبأسهوشدةشعبهوجاهليةأمتهخرأفاتعلىووثبتهوجهادهوتفكيرهتأمله

جاشهورباطةكلمتهوإعلاءبالنصروإيمانهالأوثانعبدةمنلقيهمالقاء

خداعَايضمريكنلمأنهعلىأدلةذلككلإنالإسلاميةالعقيدةأركانلتثبيت

الإنسانوهاديومشرعورسولوخطيبفيلسوففهو،باطلعلىيع!يشأو

فريةلادينومؤسس،واللبللذهنالموافقةالمعقولةالعقائدوناشر،العقلإلى

مراتبمنبلغإنسانوأيأدركماالإنسانيةالعظمةمنأدركرجلفأيفيه،

!أ.بلغ؟مئلماالكمال

الشريعةأ:والباحثينالتاريخعلماءأعظممنواحدوهوجيبونويقول

شريعةفهيصعلوكوأقلملكأعظملهايخضعأحكامهافيعامةالإسلامية

أ.العالمفيمثيللهاوليسشرعيمنوالبأحكمحيكت

أذكرولمأدبياقتصاديإنسانيطبيعيدينالإسلامن11:ليودورشويقول

المسألتينحلفيهوجدتولقدفيه،مقننًاوجدتهإلاالوضعيةالقوانينمنشيئًا

إضة!الئؤمِن!يئَ)إِ!نما:القرآنفيقولهالأولىطرا:العالمتشغلالطاللتين
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يذكلعلىالزكاةفرض:والثانية.الاشتراكيةالمبادئأجلفهذها،الحُجُرات:.أ

وهذاطوعًادفعهاعنالأغنياءامتنعإذاغصبًاأخذهاحقالفقراءوتخويلمال

.،الفوضويةدواءهو

النبيهوكانمحمدًاإدطأ:المحمديةكتابهفيفو()كاراديالمستشرقويقول

ومععليهاكانالتيالعلياالمكانةينازعهأنأحديستطعولموالمؤسسوالملهم

طبقاتغيرأخرىطبقةمنأوآخرعنصرمنكرجلنفسهإلىينظرلمفإنهذلك

الجماعةأعضاءبينأسسهالذيوالإخاءالمساواةشعورإن.المسلمينبقية

،.نفسهالنبيعلىحتىعمليُّايطبقكانالإسلامية

أومما:بقولهمحمدالنبيعنالكبيرالروسيالأديب)تولستوي(ويتحدث

المجتمعخدمواالذينالمصلحينالرجالعظماءمنكانمحمدًاأنفيهريبلا

وجعلهاالحقنورإلىبرمتهاامةهدىأنهفخرًاويكفيه،جليلةخدمةالإنساني

وتقديمالدماءسفكمنومنعهاالزهد،عيشةوتأثروالسلامالسكينةإلىتجنح

إلابهيقوملاعظيمعملوهووالمدنيةالرقيطريقلهاوفتحالبشريةالضحايا

،.والإكرامبالاحترامجديرهذامثلورجل.نبيأيوليسنبييكونشخص

امتازأمحمد:حياةكتابهفيالإنجليزيالمستشرقميور(وليم)السيروسجل

ولم،العقوليدهشماالأعمالمنأتموقد،دينهوشركلامهبوضوحمحمد

فيالفضيلةشأنورفعالأخلاقوأحياالنفوسأيقظمصلخاالتاريخيعهد

محمد،.فعلكماقصيرزمن

أصريح:الكريمالنبيعن(الدينأسير)علىالأستراليالمستشرقويقول

أحبه،بالأمينقومهدعاه،النفسطاهر،القلبنقي،العزمقويالراعيذلك

بيننبتتشجرةلخيرثمرةخيرفهوخيرًا،الجميلالصبيبذلكوأوصىجده

،.الحينذلكفيالعربقبائلأعظمهنهذهوقريش،قريشربوع
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وأشهثرأبرزمنيعدمحمدًاالنبيأنأ(:بلانشيه)يزريهالمستشرقويذكر

شعبًا،أحياأنهوهيواحدةدفعةعظيمةأعمالبثلاثةقامفقدالتاريخرجال

دينًا،.وأسس،إمبراطوريةوأنشأ

ومباحث:تأثراتالإسلامكمابهفيكاستريديهنريالكونتويقول

وصرتالعظاممنيوارتعشتأضلعيبينينكسرقلبيبأنشعرتألقد

منالمقدسةوأقوالهاللّهصوتسماععندالشعورمنغمرنيلماوذلككالنشوان

.االقرآن

:يقولالذي(الوزانالقسهوالقساوسةعلماءمنلفاضلكلامًاونورد

التيأوحلها،انتهىالتيالمسائلفيولا،الحديثةالعلميةالاكتشافاتفيأليس

الإسلامية:الشريعةفيجاءتالتيالحقائقيغايرماوالاختبار،الحلتحتهي

الحقائقبينوالتأليفالتوفيقمعنحنكناوإن.الهدفالبعيدةالمأخذ،السهلة

علىموجودًاأراهالأوروبيينمعاشرنحنفيهجهدناكلنبذلالذيالأمرذلك

(.الإسلاميةالديانةفيلعصرناوسابقاصحته

السابقينفرنسامعارفوزراءأحد)دراوي(الأوروبيالأستاذويقول

النبيظهرأنأوبعد:قالعزهاومطلعمجدهاإبانفيالعربيةالأمةووصفه

واحدًاقصدًاتقصدواحدةأمةفيالمشتتةالمتفرقةالعربقبائلجمعالذيمحمد

كلمةللعيانذلكبعدفظهرتمتوحدةوهمةواحدًاوقلئاواحدةوعقيدة

الهند،فيالكنجنهرإلىأسبانيافيالتاجنهرمنملكهاج!ناحمدتعظيمة

أيامالأرضأقطارأكثرفيوالتجديدالرقيوأعلامالإسلاممنارورفعت

،.الوسطىالقرونفيأهلهابجهالاتمظلمةأوروباكانت

واصفاقومهمنالسفهاءبعضعلىردًّاالإنجليزيكارليكتوماويقول

دينايوجدأنيستطيعكاذبًارجلًاأنالإخوانمعشرقطرأيتمأهلمحمدًا:
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يكنلمإنفهو،الطينمنبيتًايبنيأنيقدرلاالكاذبالرجلإنواللّهعجيبًا؟!

،الأنقاضمنتلهووإنما،ببيتبناهالذيفماوالترابالجيربخصائصعليمًا

الصادرالصوتإلاكلمتهوما،الصريحالحقإلامحمدأداهاالتيالرسالةوما

،.المجهولالعالممن

فمنهم:الحسنةالثمارمنوأخهامحمدتعاليمبنجاحأقرواوالذين

لجريدةمقالفيقالالمعلقةالكنيسةكاهنخليلعزيزمرقسالقمص-ا

منوقتفيبدعةظهرتماأفإذا5/5300:2/بتاريخالصادرةالأمةصوت

دخولهمعندوحاولواالزهرةيعبدونكانواوثنيينأشخاصمنالأوقات

الذيالجديدوالدين)الوثنية(القديمةمعتقداخمهمبينالتقريبالمسيحية

المسيحيةلهمفتصدتالعذراءبالسيدةالزهرةاستبدالفحاولسيدخلونه

فيالإسلاممعووقفتمسيحيينليسواأنهموأعلنتوحرمتهموحاربتهم

محاربةفيالمسيحيةمعوقفالإسلامإنفلنقلأوالمنحرفالفكرهذامحاربة

عندمنفسيكوناللّهعندمنليسالإسلامأنفلواالمنحرفالفكرهذا

عليه.يوثقبلالمنحرفالفكريحاربلاوالشيطان،الشيطان

قبطيبالوطنمسلمأناأشعار:صاغالذيوالرجلعبيدمكرم2-

القرآنيحفظوطنيًّامصريًّاكانقبطيأنهعلىحياتهطواليتعامللم،الديانة

المحاكم.أمامالبليغةمرافعاتهفيبآياتهويستشهدرخيمبصوتويرتله

الشريع!حلولالأقباطوموافقةالكنيسةطلبعلىابناء:شنودةالبابا3-

الحضانةوسنالخلعالمشكلاتوأبرزالمسيحيةالعائلاتلمشكلاتالإسلامية

وهذااالإنجيلفيبهاخاصنصوجودلعدموالمواريثالمفقودوالزوج

هـ/ا234المحرم51-9الموافق385(5)العدداليوسفروزمجلةفيالإقرار

لماالفاسدةالثمارمنلج!شدمحمدتعاليمكانتلوفهنام5202فبراير23-92
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أنهيؤكدوهذا،الأقباطوموافقةالكنيسةطلبعلىبناءشنودةالبابااستخدمها

المدعيالكاذبوالنبيالصادقالنبيبينالفرققالالمسيحلأنالمنتظرالنبي

،.تعرفونهمثمارهممنأف!ذا:النبوة

حتىعدسةمحمدلتعاليمالعظماءوأعظمالعالمشهدأنوبعدهذاكلفبعد

لأنهمالحسنةالثمارمنمحمدتعاليمأنشهدواواللاهوتالدينرجال

حياتهم.فييستخدمونها

نبيأوللنبوةمدعي!تمحمدًاأنللحظاتولوتظنونهذاكلبعدفهل

بنافهياعندكمالإنجيلفيمدونعدطمحمدًاأن!مسأثبتذلكومع.كاذب

المسلمين.نحننقولماصحةونثبتالنبوةهذهلنخرجكتابكمفينسبح

الإنجيل:منالإسلاملنبمونبوةبشارةإثبات

الأبمناطلبواناوصايايفاحفظواتحبوننيكنتمإنأ:الإنجيليقول

نأالعالميستطيعلاالذيروحالأبدإلىمعكمليمكثآخرمعزيًافيعطيكم

ويكونمعكمماكثلأنهفتعرفونهأنتموأمايعرفهولايراهلالأنهيقبله

بلليليستسمعونهالذيوالكلامكلامييحفظلايحبنيلاالذي....فيكم

الذيالقدسالروحالمعزىوأماعندكموأناكلمتكمبهذاأرسلنيالذيللأب

لكم.قلتهمابكلويذكركمشيءكليعلمكمفهوباسميالأبسيرسله

لاأناأعطيكمالعالميعطيكمالبسأعطيكمسلاميلكمأتركسلامَا

لوإليكمآتيثمأذهبأنالكمقلتأنيسمعتمترهبولاقلوبكمتضطرب

منيأعظمأبيلأدطالأبإلىاْمضيقلتلأنيتفرحونلكنتمتحبوننيكنتم

معكمأيضًاأتكلملاتؤمنونكانمتىحتىيكونأنقبلالاَدنلكموقلت

أحبأنيالعالمليفهمولكنشيءفيلهوليسيأتيالعالمهذارئيسلأنكثيرًا

3(.ا-41:51)يوحنا،أفعلهكذاالأبأوصانيوكماالأب

http://www.al-maktabeh.com



-533اطقهطد1!طىمنم!م!لنجي1نبوةلبا--1

منالذيالحقروحالأبمنإليكمأناسأرسلهالذيالمعزىجاءأومتى

الابتداءامنمعيلأنكمأيضًاأنتموتشهدولطلييشهدفهوينبثقالأبعند

26-27(.:15)يوحنا

ساعةتأتيبلالمجامعمنسيخرجوكمتعثروالالكيبهذاكلمتكمأقد

يعرفوالملأنهمبكمهذاوسيفعلوندثهخدمةيقدمأنهيقتلكممنكليظنفيها

أنيتذكرونالساعةجاءتإذاحتىبهذاكلمتكمقدلكنيعرفونيولاالأب

إلىماضفأناالاَنوأمامعكمكنتلأنيالبدايةمنلكمأقلولملكم،قلتأنا

قدهذالكمقلتلأنيلكنتمضيأينيسألنيمنكمأحدوليسأرسلنيالذي

أنطلقلمإنلأنهأنطلقأنلكمخيرإنهالحقلكمأقوللكنيقلوبكمالحزنملأ

العالميبكتذلكجاءومتىإليكمأرسلهذهبتإنولكنالمعزى،يأتيكملا

برعلىوأمابييؤمنونلافلأنهمخطيةعلىأمادينونة،وعلىبروعلىخطيةعلى

قدالعالمهذارئيسفلأندينونةعلىوأماأيضًا،تروننيولاأبيإلىذاهبفلأني

دين.

الآنتحتملواأنتستطيعونلاولكنلكملأقولأيضًاكثيرةأمورًاليإن

منيتكلملالأنهالحقجميعإلىيرشدكمفهوالحقروحذاكجاءمتىوأما

:)16يوحينايمجدني،ذاكآتيةبامورويخبركمبهيتكلميسمعهاكلبلنفسه

.(1-4ا

:والبيانوالتفسيرالشرح

اولَا:

الشفيعأفمعناهامعزىكلمةمعنىنعرفوأنبدلاوالتحليلالشرحقبل

نصير(.-المحامي-

روحبعدهاتأتيكانتالتيوالكلمة،ينصحأوأيعظاليونانيالأصلوفي
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-*نجيد،طفقود336-

فيمكتوبةالأسماءوهذهع!محمدالرسولأسماءمنفهماالقدسروحأوالحق/

وواحد(أمائتانالنبيوأسماءالمحرابإلىالبابمن.ثاللّهرسولمسجد

حامد-أحمد-)محمد(أسمائهأشرفعلىوباركوسلمصلياللهم:هذهوهي

طاهر--يس-طه-عاقب-حاشر-ماح-وحيد-أحيد-محمود-

مقتف-جامع-قيم-الرحمةرسول-نبي-رسول-سيد-طيب-مطهر

مزمل--مدثر-إكليل-كامل-الراحةرسول-الملاحمرسول-مقفى-

-الأنبياءخاتم-اللّهكليم-اللّهنجي-اللّهصفي-اللّهحبيب-اللّهعبد

نبي-الرحمةنبي-منصور-ناصر-مذكر-منج-محيي-الرسلخاتم

بشير--مشهود-شهيد-شاهد-شهير-معلوم-عليكمحريصالتوبة

مبشر-نذير-منذر-نور-سراج-مصباح-هدى-مهديَمنير-داع

مأمون-أمين-قوي--حق-وليعفو-حفي-مجاب-مجيب-مدعو-

وذ-قوةذو-وصول-مؤمل-مبين-متين-مكين-مكرم-كريم-

رحمة-صدققدم-مطيع-مطاع-فضلذو-عزذو-مكانةذو-حرمة

وثقى-عروة-الثههدية-اللِّهنعمة-غياث-غيث-غوث-بشرى-

النجم--اللّهحزب-الثهسيف-اللّهذكر-مستقيمصراط-اللّهصراط

قاسمأبو-جبار-أجير-مختار-أمي-منتقي-مجتبي-مصطفى-الثاقب

مصلح-صالح-شفيع-مشفع-إبراهيمأبو-الطيبأبو-الطاهرأبو-

-قائدالمتقين-إمامسيدالمرسلين-صدق-صادوّ-مصدق-مهيمن

وكيل--ناصح-نصيح-وجيه-مبر-بر-الرحمنخليل-المحجلين

الحق-روح-القدسروح-مقدس-السنةمقيم-شفيق-كفيل-متوكل

موصل--واصل-شاف-مبلغ-بالغ-مكتف-كاف-القسطروح

فاتح--مفضل-فاضل-عزيز-مقدم-مهد-هاد-سائق-سابق
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-1337طق!د1لكظص!منمعم!النجيفبوةلبات-1

دليل-اليقينعلم-الإيمانعلم-الجنةمفتاح-الرحمةمفتاح-مفتاح

-الزلاتعنصفوح-العثراتمقيل-الحسناتمصحح-الخيرات

بالعز-مخصوص-القدمصاحب-المقامصاحب-الشفاعةصاحب

السيفصاحب-الوسيلةصاحب-بالشرفنحصوص-بالمجدمخصوص

صاحب-التاجصاحب-الرفيعةالدرجةصاحب-الفضيلةصاحب-

الخاتمصاحب-البراقصاحب-المعراجصاحب-اللواءصاحب-المغفر

-اللسانفصيح-البيانصاحب-البرهانصاحب-العلامةصاحب-

الكونين-سيد-الإسلامصحيحخير-أذن-رحيمرءوف-الجنانمطهر

الهدىعلم-الأممخطيب-الخلقسعد-اللّهسعد-العزعين-النعيمعين

الفرفي.صاحب-العربعز-الرتبرافع-الكربكاشف-

والتحليل:الشرح:ثانيًا

أوآخرشفيعوتعالىسبحانهاللّهمنسيطلبإنهللتلاميذ:يقولالمسيحإن

والكتابالنبوةلعهدفقدهمعلىإسرائيلبنيليعزيبعدهمننبيًّاأوآخرمحام

شريعةولانبيبعدهمنيأتيولاالأبدإلىشريعتهستظلالنبيوهذا،والملك

أسمائهمناسموهذاالحقروحوهو،والمرسلينالأنبياءخاتملأنهكتابولا

بينتقدلأنيستعرفونهالنبيذلكجاءلىاذااللّه،منقوتهوسيستمدالشريفة

مجيئه.وعلاماتأوصافهلكم

والرسالاتباللّهيعترفوالموالذينويدرسونهالكتابيعرفونلاوالذين

يعرفونهالسماويةوالرسالاتالكتابأهلولكنمعرفتهيستطيعوالنالسماوية

جاء.إذا

تلقاءمنظهورهوعلاماتوأوصافهالنبيذلكمجيءعنأتكلمولست

وعلاماتوأوصافهمجيئهوعنعنهأتكلمأنأمرنيالذيهواللّهبل،نفسي
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اللّهإلىصعوديبعدمنسيأتيالذيالنبيأدنأخبرنيالذيهوواللّه،مجيئه

شرحهاإلاكبيرةولالكمعلمهاإلاصغيرةيتركولنشيء،كلسيعلمكم

سيأتيفهووتحرفوخهارسالتيستنسونلأنكملكمقلتهمابكلويذكركملكم،

قلته.بماويذكركم

كمارسالتيعلىحافظتمإذاوأمانسلامفيسأترككمإني:لهمالمسيحوفال

تجزعولاتخافونفلاعثرةفيستكونونتحريفهاوسيتمتحريفهاتمإذاأماهي،

تحبوننيكنتملواللّهإلىسأصعدأتيعرفتمعثدماحزنتمأنكمسمعت،قلوبكم

وقلتونعيمها،الفردوسفيوسأكونمنيأعظمالثهلأنليتفرحونلكتتم

لأنيكثيرَامعكمأتكلملاتؤمنونتحدثعندماحتىالأمورهذهكللكم

اللّهخلقوالذيالعالمإلىالاَتيالنبيوهوالعالمهذارش!وسيأتيقريئاسأصعد

النصيحةإلالهليسولكنوالصوابالعقابحقلهوليس،أجلهمنالدنيا

وماالكتبفيحرفتمماصحةوليفهمكمالمستقيمالطريقإلىيرشدكموإن

ولماللّهأحبصهانيوعبدهالثهرسولإنيلكموسيقولإنجيليوراءبهتسترتم

برئوءانيعليذلكزعمتمالذينأنتمولكنآلهأوابنهإنيأقلولم،النِّهأخالف

مزاعمكم.ومنمنكم

الحقويقولليسيشهدالأبسيرسلهالذيالحقروحالرسوليأتيوعندما

به.فتؤمنونيأتيأنقبلعنهلكمقلتلأنيلهأنتموستشهدونقلتهالذي

اضطهدونيكمايضطهدونكموسوفنبوتيوأنكروااضطهدونيالناسإن

إلىالاَتيالنبيجاءمتىولكن،كلاميفيشكواكماكلامكمفيوسيشكون

اليهود.مزاعممنأميويبرئالثهنبيأنيللعالمويؤكدنبوتيسيثبمظالعالم

حتىأصعدأنلكمخيزلأنهُلصعوديتحزنواولاأنطلقاتركونيولكن

الخطيئةعلىالعالمسيبكتيأتيوعندما،للعالمينرحمةلأنهالمنتظرالنبييأتيكم
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لأنكمبروعلىالخطيئةهذهعلىفسيبكتكماللّهابنأواللّهأنيستزعمونلأنكنم

فيشيءكلوسيعرفكمالشروتفعلونوالخيروالصواباللّهطريقتتركون

.الشيطانفخفيتقعوالاحتىوالآخرةالدنيا

منحمايتهاتستطيعونلالكمعلمتهالوولكنأعرفهاكثيرةتعاليمليإن

متىولكنتستوعبوهاأوتتحملوهاولن،التحريفهنبهاوالمساسالشيطان

كلويعلمكمالحقجميعإلىسيرشدكمالحقروحالآتيوالنبيالرسولجاء

عندمنبهيتكلمماكلولكن،نفسهتلقاءمنالتعاليمبهذهيتكلملالأنهُشيء

بأموروسيخبركميسمعبماويكلمكممنهيسمعالذيالوحيطريقعنالثه

عني.ستقولونهاالتيالمزاعممنويبرأنيويعظمنيوسيمجدنيآتيةغيبية

انتهمترسالتهوأنالثهعبدأنهمريمابنعيسىالمسيحلهميشرحوحتى

ولكنبأمثالبهذاكلمتكمأقد:قالبعدهمنسيأتيالذيبالرسولبالتبشير

ذاهو..؟علانيةالأبعنأخبركمبلبأمثالأيضًاكلمكملاحينساعةتأتي

32(.-61:52)يوحنا!اأتتوقدساعةتأتي

وحقيقتهالنّهحقيقةليفهمهمالسماءإلىيصعدأنقبللهمالمسيحقالفهنا

لينهيلهمفقالمجازيةأمحقيقيةبنوةهلالأبحقيقةلهموليوضحأمثالدون

ومنمنكمبريئاويكونأحدفيهايضللاحتىالصعودقبلويوضحهارسالته

وحدكالحقيقيالإله!نتيعرفوكانالأبديةالحياةهيأوهذه:مزاعمكم

.(17:1)يوحنا:،أرسلتهالذيالمسيحوشموع

النبى:عنالمسمحقالهاالحَيالأوصا!:ثالئا

الأبد.إلىشريعتهوستمكثالحقروحاسمهالنبيإن-ا

كلشريعتهفيوسيكونشيءكلسيعلمكموإنهالقدسروحواسمه2ُ-

رسالتي.بصحةويذكركمالإنجيلفيالناقصةالنصوصحتىشيء
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الرسالاتوخاتمأجمعينالأنبياءخاتملأنهالعالمهذارئيسسيكون3-

وليستمجازًابنوتهِفيويتكلماللّهيحبالمسيحأنالعالموسيفهم،السماوية

وشعورهالنفسيلنقصهِبالأبسيلقبهاللّهفيالمسيححبمنولكنحرفية

.البشريالحقيقيالأبمنبالحرمان

به.ويعترفللمسيحسيشهدالنبيهذاإن4-

النبي.ذلكيأتِلمالمسيحيصعدلمفإنللعالموخيرللعالمينرحمةإنه5-

والدينونةوالبرالخطاياعلى:ويبكتهمالعالمليخزيالنبيسيأتي6-

لنورسالته)جبريل(السماويالوحيمنيسمعبماالناسويعلموسيتكلم

.تحرف

غيبية.أمورأيآتيةأمورعنوسيتكلم7-

ويعظمه.المسيحسيمجد8-

وهلغيرهعلىأمالإسلامنبيعلىالأوصافهذهتنطبقهلنسبحبنافهيا

لا.أم18/181أتثنيةالتوراةنبوءةأوصافنفسالأوصافهذه

نقولماصحةوسنثبمساالإسلاملنبيالأوصاف!ذهكلإننقولنحن

المسلمين:نحن

:الأولالوصفا-

مناسمالحقروحكلمةأنسالفًاذكركمالأنلح!شدالرسولعلىينطبق

إلىستظلالتيللشريعةبالنسبةوأما.والسلامالصلاةعليهالرسولأسماء

والكتبالشرائعوآخروالمرسلينالنبيينخاتم.ثمحمدالنبيفإنالأبد

لمجرديخ!تمحمدسيدناكانفلو.هيكماالقيامةيومإلىشريعتهوتظلالسماوية

لممماإليهوصلبمالقنعوالسلطانالمجدوراءيسعونالذينالأبطالمنبطل

ومن،سماويبدينومبشرًارسالةصاحبكانولكنهُقبلهمنلعربييتحقق
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إلىيدعوهموأباطرتهاالأرضملوكإلىوسفرائهبرسلهيبعثرأيناهفقدهنا

كسرىوإلى،الرومإمبراطورإلىفأرسل،والسلامالتوحيددينالجديدالدين

وكان.الملوكأعظمهموكانوامصر،ومقوقس،الحبشةنجاشيوإلى،الفرس

يكنلمعيهتج!محمدسيدناولكن،القوىهذهتحدييعنيالرسائلهذهإرسال

القوىهذهعليهتألبتفلما.ورسالةدعوةرجلكانوإنماملكأوسياسةرجل

رسموهكذاالرومجيوشلمقابلةأسرعبلمواجهتهاعنيحجملمالعالمية

حتىسنة*محشريننحوإلاهيفإنفيهسارواالذينبعدهمنلخلفائهالطريق

علىلتقوموالرومالفرسإمبراطوريتيسلطانتقوضالإيمانكتائبكانت

وأقبلمنمثيلًاالتاريخلهايشهدلمالتي،العالميةالإسلاميةالدولةأنقاضهما

الدينواقتلعوتقدمها،رقيهافيالإسلاميةالحضارةأبدعتوالتيبعد،من

محلالإسلاموحل،العالممنالرقعةهذهفيعليهالسابقةالأديانالإسلاصي

.والعباداتالمعتقداتصنوفوشتىالأوثانوعبادةالنارعبادة

محمدسيدناحققهالذيأمامحيارىأومذهوليننقفلاالمسلمينونحن

الذييفعلومادامالعالمينربمنرسولأنهدامفماالخالدةوشريعتهلج!!

هذاينتصرأنفيعجبوأيغرابةفأيوتوجيههالإلهيالوحيبقوةيفعله

معهاللّهدامفماحققهالذيهذايحققألاهوالعجبوإنما،الساحقالانتصار

بطلًاعلبن!محمدًاسيدنايعتبرواأنالعقولبعضيراودقد؟!ينقصهشيءفأيُّ

النفرهذاوسقراطوأفلاطونأرسطوأمثالمنوأعلامهاالبشريةأبطالمن

طريقًارسمكماالوجود،أمرفيوالنظرالمعرفةمنبتراثالبشريةزودالذي

محمدًاسيدنانعدلافلماذا،الأخلاقعليهتكونوماوالجماعاتالأفرادلسلوك

الطائفةهذهبينمننعدهأنأردنالوأنناوالحقالعظماء؟!هؤلاءمثلعظيمًالج!سد

اندرسواقدفهؤلاءالآراء،بإجماعرأسهمعلىنضعهأنالواجبفمنالبشرمن

الناسيمارسهاخالدةباقيةوتعاليمهظ!شدمحمدسيدناأماتعاليمهمواندرست
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قرأتمفلوالمعالموتخططالحدودتضعتعاليموهيأساسها،علىويعيشون

لأنهمؤسسوأعظماللّهرسولمحمدًاأنلعرفتمبالتفصيلعن!محمدتعاليم

تعرفولمورسولنبيأعظموإنهدينًا،وأسسإمبراطوريةوأنشأشعبًاأحيا

وسلوكجديدودينجديدلمذهبيدعوجاءقائذاأوزعيمَاأومصلحًاالبشرية

عنلاورضاطواعيةعنإليهيدعومااتباعفيأحرارًاالناستركثمجديد

وضغط.إكراه

بلنظريةالإسلامإلىالدعوةتكنفلم،أفعالهاختيارفيالإنسانوحرية

واليهوديةالنصرانيةالإسلامعايشفقدولذلك،عمليةتطبيقيةدعوةهي

يبيحالإسلامترىعندماذروتهالتعايشهذاويصلفارسفيوالزرادشتية

حياةكلىهوكانالقديمفيالدينأنعلمناف!ذابكتابية،يتزوجأنللمسلم

ومعتقداته.الإنسانحريةاحتراممنالإسلامإليهوصلمامدىأدركناالبشر

منالبشرعظماءباعتبارهمأفرادبعضبينالمحمديالتشريعوضعناوإذا

الألواحوواضع،اليونانفيوصولون،بابلفيحمورابيمثلالتشريعيةالناحية

بهجاءوما!س!محمدًاسيدنافإنجستنيانمدونهوجامعورومافيعشرالإثني

وذهبتذهبوافقدجميعًا،هؤلاءرأسعلىيوضعأنيجبالتشريعمن

فباقيةوشريعتهمحمدأما،والمتخصصونالعلماءإلايذكرهميعدولمقوانينهم

أعظم!ش!محمدسيدناويكونوكمالهاوإنسانيتهانصاعتهامدىوهذاسائدة

والمصلحين.والفلاسفةالحكماءأعظمكونهبعدالمشرعين

متمدينفردأيعلىالعارمنأصبحألقد:الأبطالكتابهفيكارليلويقول

امحمدٌوأنكذبالإسلامدينأنمنيقالماإلىيصغىأدنالعصرأبناءمن

السخيفةالأقوالهذهمثلمنشاعمانحاربأنلناآنوقدمزور،خداع

الملايينلمئاتالمنيرالسراجزالتماالرسولأداهاالتيالرسالةف!ن؟المخجلة

التيالرسالةهذهأنأحذكمأفيظنخلقناالذيخلمّهمامثالنا،الناسمن
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وخدعهّ؟!كذبةوالإحصاءالحصرالفائقةالملايينهذهعليهاوماتبهاعاش

عنديروجانوالغشالكذبأنولوأبدَاالرأيهذاأرىأنأستطيعفلاأناأما

ئلْهإلاالناسفماوالقبولالتصديقهذامثلويصدقانالرواجهذااللّهخلق

،.تخلقألابهاالأولىكانواضلولةوعبثسَخَفٌإلاالحياةوما،ومجانين

متدينكإنساننفسهمعمنطقيُّاكانقالالذيهذاقالعندماوكارليل

يرسلهولممحمدًاسيدنايبعثلمإنهقيلولو،الرسليبعثوبأنهباللّهيؤمن

سيدناأنصحفلوكلهاللرسالاتإنكارهوهدمهاومحاولةرسالتهوينكر

صدقهفقدذلكومعالعالمينربمنوحيًّاتلقىأنهدعواهفيكذبقدمحمدًا

صحةعلىذلكبعديبقىالذيالدليلهوفماالتأثرهذابهوتأثرواالناس

الرسل.منرسولأوالأنبياءمننبيأيدعوى

نحوفيالمسلمينمكنالذيالسريكتشفواأنالدارسونحاولماوكثيرًا

مرهوبةمتحضرةكثرةإلىمستضعفةمتبديةقلةمنينتقلواأنواحدقرن

ودعاةومعلمينهداةالأرضبقاعفيوانتشرواوالرومالفرسملكفقوضوا

ليستعنهاالكشففيحارواالتيالقوةهذهولكن،والحريةوالخيرالحقإِلى

تحملهوماالعقيدةوليدةلأنهافروضإلىمحتاجاولاخفيّاولامحجبًاسُّرا

بأنفسهمأسخياءشجعانًاالمسلمونكانفقد،وأخلاقتقوىمنالعقيدة

ولأنالوطنفداءوفيالعقيدةحمايةوفيالحقنصرةوفيالثهسبيلفيوأموالهم

الحق.الثهدينمحمدبهجاءما

تعشقوبدأتمحمدبحكمةتحسابتدأتأوروباإنأبرناردشو:ويقول

فيأوروباأراجيفمنبهااتهمتهامماالإسلاميةالعقيدةستبرئأنهاكمادينه

دعائمعليهتؤسسالذيالنظامهومحمددينوسيكون،الوسطىالعصور

المشكلاتوفكالمعضلاتحلفيفلسفتهعلىوششند،والسعادةالسلام
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العقد،.وحل

بينشهرةوأكثرهمالإنجليزمؤرخيأكبرويلز()المسترالمستشرقويقول

نادرةبصراحةفيهأعلنالحكيمةومبادئهالإسلامعنمقالًاكتبفقدقومه

فيجاءمامختصرالقراءوإلى،النبيلةالقرآنوبتعاليمظ!تمحمدببطولةإعجابه

أطوارهامنطوركلفيالمدنيةمعيسيرلادينكلإنأ:الصريحالمقالهذا

جنبًاالمدنيةمعيسيرلاالذيالدينلأنبهتبالولاالحائطعرضبهفاضرب

التيالحقةالديانةوأن،الهلاكإلىأصحابهيجرمستطيرشرهوإنماجنبإلى

الإسلامي،الدينهونظريفيواتجهتسارتكيفماالمدينةمعتسيروجدتها

علميةنظرياتمنفيهوماالقرآنفليتصفحبنفسهذلكيحققأنأرادومن

يقالوالحقفهوالإنسانيالمجتمعلترابطوأنظمةومدنيةتشريعيةوقوانين

انشِهقه،نظمهأكثِ"تا؟تخلؤخبذل!احفا!علصدتكتاب

حتىبعدناهمممنغيرناوسيستعملهاالحاضروقتنافيالاَننحننستعملها

واحدةعبارةفيللإسلامتعريفتحديدالقراءأحدمنيطلبولوالدنيا،فناء

(1.المرتقبةالمدنيةهو)الإسلام:الاَتيةالعبارةفيلهأحدده

رجلإلىيكونماأحوجاليومالعالمإنأبرناردشو:الأوروبيالعالمويقول

الاحترامموضعدائمًادينهوضعالذيالنبيهذامحمدمثلتفكيرهفي

الأبد،خلودخالدص!انه،المدنياتجميعهضمعلىدينأقوىلأنهوالإجلال

أمرهممنبينةعلىالدينهذادخلواقدالعلماءقوميبنيمنكثيرًاأرىوإني

،.القارةسائرفيالفسيحمجالهالدينهذاسيجدومستقبلًا

وأبشرعيأتيآخرلنبيحوجهللعالموليسيحتاجهماكلفيهايرىوالعالم

العالمأخاطبفبهذافيهامدونهإلاكبيرةولاصغيرةلامحمدرسالةلأنرسالة

الجميع.ينتظرهكانوالذيللعالماللّهنبيهومحمدأن
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النبيعلىينطبقالأولالوصفأنأثبتناوالبراهينوبالأدلةالجميعفبآراء

لكلومتماشيةملائمةوستكونالأبدإلىمحمدشريعةوستظلعنصط،محمد

لأنهشريعةولابعدهمنرسوليأتيولنالقيامةيومإلىوالشعوبالعصور

والمرسلين.الأنبياءخاتم

الثاني:2إلوصفا

لثريعتهفيناقصيكونشيءولاشيءكلوسيعلمناالقدسروحاسمه

كلفيهاوشريعته،القدسروحأسمائهفمنلج!صدمحمدعلىينطبقالوصفوهذا

الشريعةفيوجدهإلاالاَخرةأوالدنيامنشيئَاالإنسانيحتاجفلمشيء

منشيءينسَلممحمدًاقالوا:عندماوالنصارىاليهودبشهادةوهذه،المحمدية

دخولحتىاللّهبذكرإلاشيئًاأمتهتفعلولم،أمتهبهوأمربهملمًّاكانإلاالدنيا

ناقصشيءوأيلأمتهعلمهإلاشيئَايتركلممحمدفسيدئامنه،والخروجالحمام

تجلةفَيشمودةلبابابه"قرماوهذأخمذدينقيمكوقْيثوقْألثحابأهلعمد

32تاريخ0385العددالأقباطوموافقةالكنيسةطلبعلىبناءاليوسفروز

علىالإقرارهذاينصحيثهـ.ا423المحرم91-5الموافقم92/32002/

لمشكلاتالإسلاميةالشريعةحلولالأقباطوموافقةالكنيسةطلبعلىأبناء

المسيحية:العائلات

قواعدتطبيقأجلمنالدستوريةالمحكمةإلىشنودةالبابامنخطاب

والمواريثاالمفقودوالزوجالحضانةوسنالخلعأ:المشكلاتأبرزفيالإسلام

فييوجدلامافهناالإنجيلفيبهاخاصنصوجودلعدمالأقباطعلى

هوإذننبييكنلممحمدفلومحمد،دينفييوجدالإلهيةوالشريعةالإنجيل

يكودنأنيصحفهلالشيطانعندمنستكونفشريعتهتزعمونكماكاذب

لمالتيوالحلولالدنيويةالأزماتكلوحلولشيءكلفيهاشريعةلهالشيطان

؟!الإلهيةالشريعةفينصوصلهاتكن
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شنودةالبابااستخدمهالماالفاسدةالثمارمنعلبمحمدتعاليمكانتلوفهنا

الذيالعالمإلىالاَتيالنبيأنيؤكدفهذا،والأقباطالكنيسةطلبعلىبناء

فيه.تدونلمنقطةيتركولمشيء،كلالإسلامشريعةففيشيءكليعلمكم

لاوالنّهاللّهمنلأنهامحمدتعاليموفيعندنايوجدكتابكمفييوجدلافالذي

بها.علمإلاالإنسانيحتاجهانقطةيترك

علماءأعظممنواحدوهوجيبونقولفمنهمجميعًاالعالمبهأقرماوهذا

ملكأعظملهايخضعأحكامهافيعامةالإسلاميةالشريعةأ:والباحثينالتاريخ

فيمثيللهاوليسشرعيمنوالبأحكمحبكتشريعةفهيصعلوكوأقل

صا.لمالعا

أذكرولمأدبياقتصاديانسانيطبيعيدينالإسلامإنأ:ليودورشويقول

المسألتينحلفيهوجدتُولقدفيهمقننًاوجدتهإلاالوضعيةالقوانينمنشيئَا

(1الحُجُرات:.أاَلمُؤمِنُونَإِخوَ!!)إنَمَا:القرآنقولفيالأولى:العالمتشغلاناللتين

وتخويلمالذيكلعلىالزكاةفرضوالثانية.الاشتراكيةالمبادئأجملفهذه

دواءهووهذاطوعًادفعهاعنالأغنياءامتنعإذاغصبًاأخذهاحقالفقراء

،.الفوضوية

إلاالزنايمنعشيئًاأجدفلمالوجودفيأبحثت:الأيرلنديالفيلسوفوقال

جمهامحمد،.جاءآية

المسائلفيولاالحديثةالعلميةالاكتشافاتفيأليس:لوزانالقسويقول

فيجاءتالتيالحقائقيغايرماوالاختبارالحلتحتالتيأوحلهاانتهىالتي

والتأليفالتوفيقمعنحنكناوإن،الهدفبعيدةالسهلةالإسلاميةالشريعة

اراهالأوربيينمعاشرنحنفيهجهدناكلنبذلالذيالأمرذلكالحقائقبين

،.الإسلاميةالديانةفيلعصرناوسابقًاصحتهعلىاموجودٌ
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اهلنحنأبينما:السابقينفرنساوزراءوأحدالعالمدوزيالكونتويقول

نورسطعإذالخياطسممنإلاالضوءنرىلاالجهالةبيداءفيتائهونأوروبا

وصناعاتوفلسفةوآدابعلومفيهتراثالإسلاميةالأمةبهجاءتمماقوي

ودمشقوسمرقندوالبصرةبغدادمدينةكانتماوقتوذلكيدويةوأعمال

العامةالمعارفلدائرةعظيمةمراكزوقرطبةوغرناطةوتونسومصروالقيروان

أهلمنهيغترفوكانأمممنعنهابعدوماحولهافيماال!نورينتشرومنها

عليهأقاموامماعدةوفنونوصناعاتمكتشفاتالوسطىالقرونفياوروبا

وحضارةالإسلامشرائعمناقتباسأصلهاالتيالحاضرةحضارتناأساس

أ.المسلمين

كليعلمناالذيوهوانالثانيالوصفعنالمقدسالكتابإقرارعنوأما

كتابكم:يقولحيمثإلهوليسرسولوسيكونالعالمإلىالاَتيالنبيهوشيء

تلاميذهمناثنينأرسلالمسيحبأعمالالسجنفيسمعفلمايوحناأماأ1-

ينتظريوحناكانفهنا2-3(:1)1متىآخر،ننِتظرأمالاَتيهوأنتلهوقال

سيأتي.أنهمعلومشيء

لعلهيوحناعنقلوبهمفييفكرونوالجميعينتظرالشعبكانأوإذا2-

إلىالاَتيهويوحناأنيظنونوالجميعالشعبكانفهنا(51)3:لوقا،المسيح

العالم.

إلىوأرسلتلاميذهمناثنينيوحنافدعاكلهبهذاتلاميذهيوحنا)فأخبر3-

يوحناقالاالرجلانإليهجاءفلماآخر؟!ننتظرأمالاَتيهوأنتقائلًايسوع

-18)7:لوقاآخر(ننتظرأمالاَتيهوأنتقائلًا:إليكأرسلناقدالمعمدان

5.)2

سمعااللذينالاثنينمنواحدًابطرسسمعانأخوإندراوسأكالن4-
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:)1يوحنامسيا(وجدناقدلهفقالسمعانأخاهأولًاوجدهذاوتبعاهيوحنا

.رسولمعناهاأرميةكلمةهيمسياومعنى(4ا-04

جاءفمتىيأتيالمسيحلهيقالالذيمسياأنأعلمأناالمرأةلهأقالت5-

25(.:)4يوحناشيء،بكليخبرناذاك

المسياهوفمنشيءبكلويخبرنايعلمنايأتيعندمافهويأتيالذيالمسياإذن

؟!إلهأمنبي

النبيبالحقيقةهوهذاإنقالوايسوعصنعهاالتيالاَيةالناسرأىأفلما6-

.(6:41)يوحنا،العالمإلىالاَق

كلويعلمهمليخبرهمالعالمإلىيأتينبيًّاينتظرونإسرائيلبنيكانإذن

!!ا.ينتظرواولمشيء

المسيحلأنالمسيحعلىينطبقولمعي!ننمحمدالرسولعلىينطبقهذاكلإذن

نبي.نح!!ومحمدعلمكمحدعلىإله

فيالناقصةوالنصوصشيءكلعلمنامحمدَالأنمحمدعلىأيضًاوينطبق

والعلماءشنودةالباباأقركماالمحمديةالشريعةفيعندناتنصوالتوراةالإنجيل

ولاتحتملوهالاقلناهالوولكنيعرفهاكثيرةأشياءلهأنهالمسيحأقروكما

شيء.كليعلمنافهوالحقروحالنبيلكميعلمهاالذيإنوقالتستوعبوها

كانوماناقصشيءيكونكانماشيءكليعلمناالذيهوالمسيحكانولو

أيضًاك!ثيرةأمورًاليإنأ:قالحيثشيءكليعلمكمبعدييأتيالذيإنقال

روحذاكجاءمتىوأماالاَنتحتملواأنتستطمعونلاولكنلكمأقوللا

.(-2113:)6يوحنا،الحقجميعإلىيرشدكمفهوللحق

العالمإلىنبيأنهآتيةبأموريخبرناشيءكليعلمناالذيأنعلىوالدليل

بالحقيقةهذاقالواالكلامهذاسمعواألما:المقدسالكتابيقولهما!!اوليس
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الجليلمنالمسيحالعلقالواواّخرون،المسيحهوهذاقالوااَخرون،النبيهو

منهاداودكانالتيالقريةلحمبيتومنداودنسلمنإنهالكتابيقلألميأتي

.(4-7042:)يوحنا،المسيحيأتي

ليسالنبيأماإدرائيلبنينسلمنالمسيحإنحيثالنبيغيرالمسيحفهنا

وليسسالفًا،ذكرناكماشيءكليعلمناالذيهووالنبيإسرائيلبنينسلمن

واحدكلفمضىالجليلمننبييقملمإنهأ:النبيعلىالكتابويقولالمسيح

.(-72553:)يوحناأبيتهإلى

ماذاإذًافسألوهالمسيحأنالستأنيوأقر)يوحنا(ينكرولمأفاعترف7-

2(.ا2-0:ا)يوحنالا،فأجابأنتالنبيأنالستفقالأنتإيليا

مننبيآخروهومريمابنعيسىوهووجاءالمسيحينتظروناليهودفهنا

إسرائيل.بني

القيامة.يومقبلأيالربمجيءقبلسيأتيلأنهإيلياوينتظرون

وليسالعالمإلىسيأتيالذيوهوشيءكليعلمهمالذيوهونبيًّاوينتظرون

وقالتعلموالاسامريةأرضوإلمماتمضوالاأممإلىالمسيحقالكماشعبإلى

عنهتكلمالذيإذنأجمعللعالموليسالضالةإسرائيلبنيخرافإلىجئتإني

هذاوكلآتيةوبأمورشيء.بكلويخبرنايعلمناالذيوهوظ!ص!محمدهوالمسيح

ملموسشيءفييأ!اأنلابدبلتلاميذقلبفييكونأنيصحلاالوصف

يسمع.مابكلويخبرويعلمويرشدويتكلممحدد،معروف

الثالث:الوصف2-

عنويخبرناليعلمناالعالمإلىالاَتيالنبيلأنهالعالمهذارئيسلج!ص!محمدًافإن

نأكلهالعالموفهمفهمناالذيوهوالحقجميعإلىأرشدناالذيوهوآتيةأمور

إسرائيلبنيهمولكنرسالتهيحرفولماللّهيحبوكاناللّهرسولالمسيح
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فيجاءماوهذاالقيامةيوممنهمبريءوالمسيحالرسالةهذهحرفواالذين

قَالَ)وَ!:القيامةيومللمسيحاللّهيقولحيثالمسيحلسانعنالكريمالقرآن

أَن!َيَكُونُمَاسُئخَنَكَقالَألثَودُونِمِن،لنَتناَفوثبوأِئَلِلتَاسِتُقتَءَأنتَعَشيَمَأبقَيخعِيسَىألتَهُ

عَفغُأَنتَإتكَننهمكفِىمَاأَغلَرُوَلَاَفِىنَفسِىمَاتَغلَمُعَلِئتَهُوفَقَدْتُلْتُمُو،نبهُتُبِحَيلِىلتسَمَاأتوُلَ

بهِءأنِما-أَعَشتَقِإلالَهُغمَامُقتُ):ويقولالمسيحعليهفيجيب(.1الماندة:16أ!!اَثغُحُول!

فَىَصوَأنتَاَلزَييبَعَلَتهِغأَنتَلَوَفْيتَئِكنُتَفَلَضَافِيهِخدُئتُئَاشَييداكنتُعَلَيهغوَرَنَبهُغرَيئأدتَهَاَغئدُوأ

-17:1المائدةأ!!ألحكِيزاَتعَسفِيُأنتَمإنَّكَلَهُمْتَغْفِرلَروانعِبَادُكَمإنَهُئمئعَذِئهمْإن!ثَهِياشَئص

188).

سيدناأنوالباحثينوالعظماءوالزعماءوالفلاسفةالمستشرقينوبشهادة

أجلهومن.العالمفيوالهادينوالمشرعينوالقوادالزعماءأعظممنعي!طمحمدًا

الدنيا.الثهخلىّ

ثحةاشإاسح!فإث

محمدعلىينطبقالوصفوهذالهويشهدبالمسيحالنبيهذايشهدأدقلابد

وعظّمهمنهوروحاللّهمنكلمةوأنهالمسيحبنبوةاىترفمحمدالرسوللأنص!طهت

يقتللمأنهواعترفزانيةأخمهاأمهعلىإسرائيلبنيوبهتالتهممنأمهوعظّم

لهوشهدالشبهاتهذهكلعنهورفعوالصفحوالضربالبصقمنوعظمه

بلإلهلأنهليسولكنفعلهاأنهومعجزاتهبآياتهواع!ترفالسماءإلىرفعأنه

ورسوله.وعبدهالثهنبيلأنه

الكريم:القرآنقالهماوهذا

.(05:المؤمنونأ!!وَمَعِايضفَاَإ2لمَيْوَؤذَالقإكَوإوَكهمَاَءَالَةوَأقهُ،عَىْيَمَأتنَوَحَعَفنَا)-ا

ألطِينِمِّفَلَحُمدنلُقُأفئزَئحُمضِنئايَزجئتُكُمقَذأقإشرءيلبَقَإكَ)وَرَسُولَا2-

لئَهأوَأ!ئبىَهـوَأُخىِاَلمَؤقَئبِا"ألا"ضمَهَوأبُزِثُاَدئَه"باطتماافَيَكوُنُفِيهِاَطَنرِف!نفُخُممًنثَةص

*أ!(ئُؤينِب%إنكنُتُرلَكُغصلاَيَةَديكَفِىإنَبيُولَحُغفِىتَذَخِرُونَوَمَاتَأممُونَبِمَاوَأنئئُكُم

.(9:4عمران
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-1153طقهللد1لكتاىمغمعم!1لنجينبوةثبات-1

!!أ*اَلشَيدِيتمَعَئا!!تُئنَااَلرًسُولَوَاَتَبَعْنَاأَنزَلتَبِصآءَامَنا)رَيًخَا3َ-

:53(.عمران

مُتَوَييلثإِقِدميسَعاَلئَهُتَالَإذ!آلمَبِهرينَضَيْرُوَاَلئَهُوَمَحَوَألئَه)وَمَحَرُوا4-

ثزَاَتقِئمَؤيَؤ!إِكَاَلَذِيفَكَؤُوَ(فوقَأئبًعُوكَألَذِيئَوجًاعِلى!ؤُو(اَلَذِينَمِفَوَمُطَئِرُكَاكوَرَافِعُكَ

.(55-45:عمرانأ*!!تَخْنَلِفونفِيمَاكُنتُصفِيهِبَئنَكممَرجِثحُغ؟حْحُمُإ3

صِمذِيقَه!انَاوَأنّهُ،اَلرمممُلىقتلَهِمِنفَلَتْقَدْإلًارَسُولممَريرَاَبفأتمَسِيحُ)ئَا-5

!!يُؤفَكوُتألتاَفظُزثُضَألأَدتلَهُصُلبفصَيْفَاَنظُزألطًعَاثَميخ-نِ

:75(.المائدةأ

يَآقِبرَسُرلوَمُبَث!رَااَلَؤرَلهِمِنَيَدَىَّتينايَكلئُصَدِّئالِّمَاأللأرَسُولمإقِيننىآترءيلَعَسْيَمَاَننُجِمم!ىتَالَ)لَاْ-6

6،.ة!الصف!!هَذَاسِخزئبُينقَالوأبِأتجَئنَفهُمفَئًاجَاأخَمَدُاكُهبَغدِىمِن

فِىوَجِيفامَرْلَيمَعِيسَىأبئُاَئسَمحُاَ!سهُئةُبِكَلِمَزيُبَشِرُكِاَللًهَإنًيمَريَيمُمالَزالمَلَجكَةُ!)7-

أَقئَرَت!قَالَتاَ!طحِبوَمِنَوَ!قلأاَئمَهًدِفِىاَلئاسَ!وَيصَئِمُاَثمُؤًيينَوَمِنَوَاَلأَحِرَةِاَلدُيْخَا

!!فَيَكوُنُوكُنلَاُيَقُولُفَمائمَاأَمْرمقَفَعإذَامَايشَآةُيَخلُقُصذلِكِأللًهُتَالَبَثَررَلَزسصَئقِرَلاَسلِىيَكؤُنُ

!أ.-5447:عمرانأ*

أبركمَاكاَنَهروبَئيأختَشَثافَرِتا!جِئْتِيخمَرْيَوُلَقَدْقَالُوأتَخمِلُهبِهِءمَؤْمَهَا!فَأَتص8-

عَئدُإفِئقَالَ!صبِتاالمحفدِفِىمَنكاَتَنُكِمُكَيفلُوأقَاإِقهفَأَشَارَت!بَغِي!أُئُكِوَمَاءَنَتْسَوْلمآقرَأَ

حَئمادُتمَابِألصًلَؤؤوَألزَ!ؤةِوَأَوْصَخنِىمَا!نتُأَيقَمُبَارَكاًوَجَعَلَنِىدبتا!!جًعَلَنِىاَكِتءَاتَننِىَأدثَهِ

أُبغَثُوَيَزمَأَمُوتُوَيَزمَوُلِدتيَؤمَعَكًوَاَلشَنَمُ!شَقِيّاجَبَّاراتحعَفنِىوَلَئم!يدَقِى!وَلًرّا

-33،.:27أمريمخا!!

ا!لاالمسيحوهذالج!سدمحمدوالمرسلينالحنلقسيدشهادةمنجزءهيوهذه

ا!مم!عيسىحقيقةالكريمالقراَنويذكرالإسلاميةوالمصادرالكريمالقرآنفي

كمانقاطهابعضفيالأناجيلتذكرهمامعيتفقبمادعوتهوحقيقةمريموأمه

نسبهاتصحلاالتيالأمورمنفيهاوردماوقوةوضوحبكلأيضًاأبطل

ا!ي!لعيسى
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الخامس:هـالوصف

وقتفينبيانيأتيلالأنهُالنبيذلكينزلحتىالمسيحيصعدوأنبدلا

كرزسجنوعندمابالرسالةيكرزكانيوحنافمثلًاواحدقوموعلىواحد

قوموعلىواحدوقتفيوالمسيحيوحنايكرزأنيصحولاالمسيحبالرسالة

انصرفأسلميوحناأنيسوعأسمع:يقولحيثكتابكميقولهماوهذاواحذ

تخوممنالبحرعندالتيناحومكفرفيفسكنوأتىالناصرةوتركالجليلإلى

قدلأنهتوبواويقوليكرزيسوعابتدأالزمانذلكومن...ونغتاليزبولون

.(-4:2117)متىاالسمواتملكوتاقترب

يجبللتلاميذالمسيحقالولذلكظ!تمحمدسيدنامجيءهوالملكوتفهذا

محمد.يأتيلميصعدلمإذاالمسيحلأنالمسيحيأتيحتىأذهبأن

سيكونيأتيالذيومحمدمنىأعظمأبيلأنسأصعدإنيتفرحونأنبدفلا

القائل:الكريمالقراَنالقولذلكويؤكدللعالمينورحمةلكمخيرًا

فَهَلْ!لَهررؤَحِدإله!ئمإهـأَنَّمَاَيُوحَعائمَاقُلْ!للفَلَمِينَإلارَخَةأَزسَلْئربروَمَاَ)

.8011-701:لأنبياءا1!!أَنتُرمّسُدُوتَ

نإلأنهأنطلقأنلكمخيرإنهلكمأقولالكني:المسيحوقولينطبقوهذا

نفسهمنيتكلملالأنهالحقجميعإلىيرشدكمفهو...المعزىيأتيكملاأنطلقلم

.(7-61:13)يوحنابهايتكلميسمعماكلبل

التيالحقائقجملةالبشرإلمماأهدتلأنهاعامةرحمةع!دمحمدبعثةكانتلقد

مندروبفيالتيهعناءعليهمفوفرتواستصحابهامعرفتهاإلىيفتقرون

فيميسورًاالمنشودوالنفعأليد؟متناولفيالحقتجعلألم..لها.حصرلاالباطل

؟.الآجلةفيمضمونًاالعاجلة

لمفهيوالوعيبالشمولتمتازالإسلاميةالرسالةتضمنتهاالتيوالحقائق

وأالنفسيالمجالفيسواءوأعمالهمعقائدهمالناسعلىيفسدلباطلثغرةتدع
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!1335طقه!الكطىمغم!مهلنجي1نبو!لبات-1

السياصي.أوالاجتماعي

بعثتهوكانتث!ارهاالشيطانأعطبنبواتأعقابفيجاءع!محمذاإنثم

وتقيالعوجتمنعالتيبالضماناتتمتلئانهاجرمفلاالأخيرةالسماءكلمة

ولقد.الطويلالإنسانيةمستقبللتصونبالماضيتجارمنوتستفيدالانحراف

أَكَظَهُوْالشَئالنُاَلُمُفَريَّنَقَتلِكَأمَرئِنإكَأَزسَلنَاَلَقَذتَاَدئَهِ):الكريمالكتابفيجاء

فِيةِاَضْنَلَفُوأآئَذِىلَهُزلِتُبَيِنَالماَكِتتعَلتكَأَنزَننَاوَمَآ!أَلصوَلَمُزعَذَابالؤَمَوَلِيُّهُمُفَهُوَ

مفتعلةدياناتهناكنعمالنحل:63-64(!!أيُقمنُوتَلقؤ2وَرَخمةوَهُدَى

هذهرسوخمنوبلغيقل.لمماوقولتهيليقلاماالثهإلىنسبتومعتقدات

المذاهبهذهمنالعالمكسسبفماذامقاومةأشدجاءهالماالحققاومتأناوتلك

فَمَنْ)!:تعالىقاللذلكالشقاء.إلاشيءلا3أصحابهاكسبوماذاالجائرة

وًائَذِى!لّلِكَئفِرينَمَثْوجمطجَهَنَصَفِىأليَشَتجَآ"ةبِاَ!ذقِاذكذَد!اَذَكَلَ!ذَبَمِمَّنأظْلَمُ

جَزَ%ذَلِكَرَنِجِتمجعِندَيشًآءُوتَئَا!لَهُماَنمُئقُوتَهُمُأُؤلَ!كَ!بِهِوَصَدَّقَبِاَلصِّذقِجَاَءَ

32-34(.الزُّمَر:أ!!اَلمُخسِنِينَ

وكانأشعتهوأزهىصورهأبهىفيللحقميلادًاكانتظ!س!محمدبعثةإن

البعثةهذهكانت،المخيموالشقاءالسائدةالحيرةبزوالإيذاناالحقهذاشروق

عامة.رحمة

والمدىالرحمةهذهأبعادتريناللعالمالإسلامقدمهماعلىسريعةونظرة

فيه.تعملالذيالواسع

الفكرمعتلمؤمنأوبتةالألوهيةينكركافربين-يزالونولا-الناسكان

هذا.المتناقضينالطرفينأغربوماالكبير،باللّهعلاقتهوفيللألوهيةتصورهفي

فيمايوغلوهذاالسماءفيولاالأرضفيروحانيةمنبأثارةيعترفلامادي

مننوعفيحالةالألوهيةفيرىالأوهامعلىالقداسةليضفيحتىالمادةوراء
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الخبز.منلقمفيأوالدواب

شيء:مشابهةعنوتنزهشيءكلخلقواحدإلهعنيعلنالإسلامجاءوقد

لتسَفِيةِيَذْرَؤُكُتمأَزؤَجَآاَلاثفَرِهـمنَأَزْؤَجاأَنفُسِكُخلَكزُتِنجَعَلَوَألأَزضِ!)فَاطِرُألسَّمَؤت

يشًدصدمَناَررْقيَيتسئ!وًالارصمَقَالِيدُأدسَّنَؤَتِلَهُو!ألبَصِيُراَدشَمِيعُوَهُوَيثَفءكَمِثلِهِء

الذيالحقهوالمطلقوالتوحيد1-12(.الشورى:اأ!!عَلِيمشَئءًيكلإِنَهوَيَفَدِزُ

بينالصحيحةالوحيدةوالعلاقةأفق.كلفيآياتهوبسطالإسلامبهنادى

عليهوالاعتمادمنهالاستمدادداحسانلهالوجهإسلامهيالناسوربالناس

لكسبها.وجهادًاللاَخرةمهادًاالدنياواعتبار

:السادس6إلوصف

الأخطاءفيحدًّالهمويضعالعالميبكتوأنلابدالاَتيعتيدطالنبيأنوهو

محمدعلىينطبقالوصفوهذاالبرإلىويرشدهمالدنيويةالأمورالناسويعلم

متزو!وهويزني)من:مثالدنيويةوعقوباتحدًّاوضعالذيهولأنهص!هش!

ووضعيدهُ(تقطعأحدسرقوإنجلدةمائةيجلدمتزوجغيركانوإنيرجم

وهوشيءكلوعلمهموالخيرالبرإلىالنالسأرشدالذيوهوتشريعاتأيضًا

والاَخرة.بالدنياالخاصةالأمورعلمناالذي

نأحددفالمسيحوحرفالفظًاالكريمالقرآنلقولينطبقالوصفوهذا

بالمسيحيؤمنونلالأنهمخطيئةعلىإنهمللعالمسيقولالحقروحلج!سذالنبي

رسالةولكنتحريفهاسيتمالتيوبرسالتيالمصلوببيهوذايؤمنونبلالنبي

اَتَذِئ)آلحتَدُلِئَهِ:يقولحيثالكريمالقرآنبهيقرماوهذاتحرفلنالرسولهذا

أئَؤِينَاَئمُؤنِينَلَيلُبشِّرَلًدُنهمِّنشَدِيدابَأشَالِّيُنذِرَقتمًا!عِوَجَالَّمُرثحعَلوَلَؤأكِتَبَعَئدِهِعَلىأَنزَلَ

اَئخذَقَالُؤاالذِلىويُنذِرَ!أَبَدافِمِهِمَّبهِثِيهتَ!حَسَنااَخرًالَهُتمأَنَّألصنِخَتِيقمَلُوتَ

إلَّاكَذِ؟لَقُولُوتإنأَقؤَهِيتممِنْنًخرُجُ!لِمَةَلِأَبَاتهِركَبُرَتوَلاعِقيريِقبِهاَلُمكا!وَلَدااَللَه

عَلَىمَا)نَاجَعَقنَا!أَسَفًااَنحَدِسثِبهَذَايُؤينُوأئَزإنءَاثَرِهِتمعَكَتقسَكَبَخضفَلَعَفَكَ!

-7،.ا:الكهفأعَمَلأ!!أَخسَنُاَئهُتمءفَتلُوَهُرْفًازِيخَةاَلأَزضِ
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-553اطقهم!1كطىمنم!م!1لنجينبوة-1لبات

قالهلماوتف!سيرًاوحرفًالفظًاتنطقالكهفسورةمنالكريمةالآياتفهذه

خطيةعلىالعالميبكتذاكجاءأومتىقال:حيثيوحناإنجيلفيالمسيح

فلأنيبرعلىوأمابي،يؤمنونلافلأنهمخطيةعلىأمادينونة،وعلىبروعلى

دين(العالمهذارئيسفلأندينونةعلىوأماأيضًا،تروننيولاأبيإلىذاهب

1(.8-ا:)16يوحنا

موضعإلىنتطرَّقوأنبدفلايحرفولنمحرفًاليسكتابهُأنبالنسبةوأما

الكريم:القرآناللّهكتابتحريفاستحالة

محمد:تاليفمنالقرأنيحونانيمحنلاأولا:

نأيمكنلاالملحد:صديقيمعحواركتابهفيمحمودمصطفىالأستاذقال

احتوىوماوحروفهوعباراتهبشكلهالقرآنلأنمحمدتأليفمنالقرآنيكون

فييدخللامماهولغويةودقةبلاغيوجمالوأسرارومعارفعلوممنعليه

ولايقرألاأميَّاكانلج!سدمحمدًاأنذلكإلىأضفنافإذا..يؤلفهأنبشرقدرة

فإنالعربيةالجزيرةشبهيبرحولمبحضارةيختلطولممدرسةفييتعلمولميكتب

يتحدىواللّهمستحيلًا..يغدوالسؤالهذاإلقاءواحتمالالشكاحتمال

بِسُورَؤفَأتوُأقُلأفزًنهيَقُولُونَ)أَنم:تعالىبقولهمؤلفالقرآنأنوالطاعنينالمنكرين

بالجناستعينواأيونس:38(!!صَدِقِينَإنكنُنمألثهِولؤمِّنأشتَطَغتُرمَنِوَأدغواث!ء

مثله.منبسورةوأتواالإنسوعباقرةوالملائكة

حيادفيالقرآنإلىنظرناوإذابشيء.أحديأتولمقائمًاالتحديزالوما

لولأنه.أولًا...مؤلفههولج!ضدمحمديكونأنتمامانستبعدفسوفوموضوعية

زوجتهيفقدواحدعامفينراهونحنوأشجانههمومهفيهلبثمؤلفهكان

تقدرلافيهماوفجيعتهغيرهماالحياةفيلهسندولاطالبأباوعمهكألمحاخديجة

إبراهيمابنهيموتوكذلك،كلمةولاالقرآنفيذكرلهمايأتيلاذلكومع

الذاتعنتمامًامعزولالقرآنالقرآلط..فيخبرلذلكيأتيولاويبكيه

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


طفقود!1-356*نجيل
تنزلوأحيانًافيهيفكرومامحمديفعلهلمامناقضةلتأتيالاَيةإنبل.المحمدية

إلىع!سها!النبيعنهانصرفالذيالأعمىبصددحدثكمالهمعاتبةالاَية

فَننَفَعَهُبَذكَرُأَزبَز3!لَعَفَهوَمَابُذرِلكَ!اَ!صَكمَئنجاَءَهُأ!رَنَوَلأ)عَبسً:قريشأشراف

.،-4أ:أعبس!!ألذِكرَىَ

لَهُ؟يَكوُنَأَنلِنَبئمَاكاَتَ):ظ!ورالنبيأعمالمنعملًافتنقضالاَيةتنزلوأحيانًا

!!!كِيرعَ!يِينوَاَدئَهُيُرِيدُألأَخِرَةوَأدئَهُاَلذُساعَرَضَترُبدوتاَلأزَضِنفِىيُثخِى%حَتَّئأَشرَئ

-!.:67الأنفال1

أنهلويقولهأنيمكنلامالأتباعهيقولبأنلج!شدمحمدًاالقرآدنيأمروأحيانًا

!!مَاأنَغإِنوَلَايكُربىيُقعَلُمَاآلِ!وَمَأاَلزُسُلِتِنَبِذغامَاكنُتُفل):تأليفًاالكلاميؤلفكان

نفسهتلقاءمنيتطوعنبييوجدلاالأحقاف:9،.1!!نَذِيرضبِينإلاأنَاْوَمَاَإلَىًيُوحَع

نفعًا..ولاضرًّالنفسيأملكلا..بكمولابييفعلماأدريلالأتباعهليقول

ماوهذاأتباعهعنهينفضأنإلىيؤديهذافإننفعًا.ولاضرًّالكمأملكولا

يدريلاالذيالنبيهذانفعماليقولواعذرًاالاَيةهذهاليهوداتخذفقدحدث

يمكنكانماالآياتهذهفمثل.فيهجدوىلارجلهذا.بنا.ولابهيفعلماذا

نفسه.عندمنالقرآنيضعكانلوالنبييؤلفهاأن

رصفهافيمنفردةجديدةأنهالوجدناالقراَنيةالعبارةفيذلكبعدنظرنالو

أتىفيماشبيهولاالعربأدبمنسبقفيماشبيهلهاليسومعمارهاوبنائها

أمامفنحن..وقرآنونثرشعرإلىتنقسماللغةلتكادحتى..ذلكبعدلاحقًا

الوزنمنتأتيالشعرفموسيقىبالشعر.ولابالنثرهولاوحدهنسيجهوكلام

ينشد:الأسديالأبرصابنالشاعرفنسمعالقافيةومن

يعيدولابيديفليسبعيدأهلهمنأقفر

فهيالممدودةالدالعلىالتَّقفيةومنالتشطيرمنتخرجالموسيقىهنا
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وَاَتلِ)وَألضحشَ!:داخليةموسيقىفهيالقراّنموسيقىأما،خارجيةموسيقى

تشطيرلا(-4ا:الصحىأ!!اَلأُوكَمِنَخيرلكَوَئلأَخِرَةُوَمَاقَلى!رَثكعًكَمَاوَ!سَبَئإِذَا

إنهاأين؟!من..منها.تقطرالموسيقىولكن،البسيطةالعبارةهذهفيتفقيهولا

شَثمااَدزَأشُوَاَشتَعَلَمِنِئاَنعَظمُوَهَنَإقِرَبِّقَالَ):الاَياتهذهاسمع،داخليةموسيقى

إِلًا!لِتشَمًئاتقُرَانَعَليكَأَنزَتنَامَآ!)طهو(4:أمريم!!شَقِئارَهمثبِدُعَآيِثَأَ!نوَلَئم

.(4-ا:أطه!!اَلعُلَىوَاَ!ؤَتِلأَزضَاَظًقَتِتَنْكزِدلا!لمَنيَخثئَنَذ!رَير

صخرجلاميدإلىونحتهاالعبارةبناءتحولتهديدًاالاَياتتناولتفإذا

ئؤسِنَخسِفِىصرصَرَارِلمجاأَزسَلنَاعَلَتهئم)إئآ:السمعتصخنحاسيةصلصلةللإيقاعوأصبح

و!)صَرصَ!إَمثلكلمات2(ا-.القمر:9!!أققعِيأَغجَازُتَحليأفاسَ؟نهمْتَاخمُّشَمرِ!

صخر.جلمودكأنهاكلمةكل.)نُنقَعِر!.

اسحب!را--صر-أصمو!سا-ي!يأصح!-صصاسوجأي!ء!:---اب

مقتضبتلغرافكأنهاكلهاالاَيةوأصبحتالتلغرافيةموريسإشاراتوكأنها

عَلَىوَأشتَوَتاَلأئَرُوَقُفِىَاَنمَآءُوَغَيصَقأَقْلِىِريخسَمَآءُمَاَهَك7ِبلَحِىيأزضُهـقيلَ):هائلوقعله

بناءوفيالألفاظنحتفيالتلونهذاأهود:44(!!لِفقَؤرِألطنِمِينَلَرقيلَبُغدااَتجُودِئ

ويأتي..ذروةالقراَنفييبلغوالمشاعر..المعانيمعالكلماتإيقاعوفيالعبارة

تعمل.ولافيهتكلفلامنسائادائمًا

..المذهلةوالأحكامالبالغةالدقةسنكتشففإناأكثرالتحليلفيمضيناإذا

كلمةمكانكلمةتضعأنتستطيعلاتأخير..ولاتقديملامكانهفيحرفكل

دقيقبميزانلفظةمليونمناختيارهاتملفظةكلحرفمكانحرفًاولا

الكلمةهذهإلىانظرالتأليففيلهامثيللاالبالغةالدقةهذهأنوسنرى

لَهُوأَشضوَمَاَفَأَشقَينَبهُمُوُهمَآصاَلسَّمَدمِنَفَأَنزلنَالَؤَقِحَاَلزِيَخَوَأَزسَقنَا):الاَيةفي!)لَؤَقِعَ

نأبمعنىالمجازيالمعنىعلىالماضيقييفسرونهاوكانواالحِجر:22!!!أنخزِنِينَ
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عرفناثم)يخصبها(بمعنىالأرضفيلقحالمطرفتسقطالسحبتثيرالرياح

السحبأحضانفيبهاوتلقيالتكهربإيجابيةالسحبتسوقالرياحأناليوم

المعنىساليةجمهذاوهيوالمطر..والرعدالبرقفيحدثالتكهربسالبة

إلىزهرةمناللقاححبوبتنقلالرياحأنأيضًاالاَنونعرفأيضًاالواقح(.

الحرفي.بالمعنىفتلقحهازهرة

جميلةذلكبعدهيثموعلميُّا.ومجاز3لاحرفيًّاصادقةكلمةأمامنحنفها

ونحتهاالألفاظانتقاءفيالدقةمنتهىنرىوهناحلو.إيقاعوذاتوأدبيًّافنيًّا

ئِنمَزِلفالِتَأصُلُوأاَلحاسَبِهَآإلَىوَتزلُوابِألنطِلِبَنثكَمُوَلَاتَآكلُؤ(أَنؤَلَكُم):أخرىاَيةوفي

الذيالحاكمأنمع)وَتُذلؤ(!كلمة،:188البقرةأ!!وَ(نتُزتَعْلَمُونَبأفيثرِاَلئاسَأَئوَلِ

يصححالقرآنإن..لا..الأسفلفيوليسالأعلىفيالأموالإليهتلقى

!.-،الحاكص،لدكانتله"ءالسفاالمدسصةشهالتأخذءالففالمد..ضراله

سا!-ا-هـ-ح!"بىىج!"صا!

دناءةعنلهامثيللابلاغةفيلتعبر!ألحاسِإلَى)وَتُذلُو(بِهَاَكلمةجاءتهنا

وسفُلهِ.المرتشي

أفَهِسَييلِفِىاَنفِرُو(لَكُزقِيلَلمذَالَكزُمَاامَنُوا4ألًذِيف!جأَثهَاالجهاد:آيةوفي

فَىاَلذُيخَااَلحَيَؤؤمَتَغُفَمَاألآَخِرَومِفَألدُّيخَايأِلحَيَؤؤأَرضَحيتُصالأزضِى"اثاققتُزإلى

تثاقلتممنبدلًا)اثاقدتُز!كلمةيستعملالقرآنالتوبة:38،أ!!لخلإلَاألاخِرَؤ

الذينالجبناءجبنعنليعبرإلصاقًاويلصقهاإدماجًاالحروفيدمجفهنا

فجاءتالقتالإِلىدعواإذاالخوفمنفيها)ويتربسون(بالأرضيلتصقون

علىجاءتنراهاالفقرمنالأولادقتلآيةوفي)متربسة(بالم!ثلالكلمةحروف

إخشَناوَبِألؤَلِدَتطق!ثرصُأبِهِءشَئآأ!عَيتَحُغرَئبُغمَاحَزَمَأتلُقُلتَحآلؤَ(5):صورتين

رَمَاشِهاظَهَرَاَلفَو1َحِشَمَاتَقْرَبُواولَا!يَاهُثمنَرزُقُحُغنَّحْنُئِىإئئَؤأَؤلَدَ-3تَقْنُاُوَلَا

!!نعَقلُونَلعَفَكزُبِهوَضَعبمُذَلَكلداَلىحإلَأألئهُحَرَّمَأئَتِىاَلنًفسَىئقن!وأوَلَاطَنئ

خِطا!انَفتلَهُضإنَلَ!يًاكزُحنَززُقُهتمنَخنُإقنَؤخَشيَةَأَؤلَدَكُئمئفنُلُوَأوَلَا)و1،الأنعام:اهأ
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لأسبابجاءوإنمااعتباطًايأتلمالاَيتينبينوالفرق3،الإصاء:ا1!!كبَير

الحاضرفيفقراءالأهلأنمعناهفإنإملاقمنالقتليكونفحينما..محسوبة

يكونوحينماالأبناء.علىالأهليقدمفهو!ئاهُتم!.نَرزُقُ!غ)ئَخنُ:فيقول

تقدمولهذاالمستقبلفياحتمالهوالفقرأنمعناهفإنإملاقخشيةالأولادقتل

.!لَ!ثاكَؤُنَززُقُهُغ)نَخنُ:فتقولالأبناءالاَية

التقديمحالاتفي.مؤلفبالعلىتخطرأنيمكنلاالفروقهذهمثل

السرقةآيةفيالسارقةعلىمقدمالسارقأننجد.لحكمةانهدائمًانجدوالتأخير

اكثرالرجلأنواضحلسببوذلكالزنا..آيةفيالزانيعلىمقدمةالزانيةبينما

أماموقوفهالحظةمنالمبادرةتأخذالتيهيفالمرأةالزنافيأماالسرقةفيإيجابية

تنصبفإنهاالركبةأعلىالفستانوتختارالتواليتولمساتالبارفانلتضعالمرآة

ألتَهدينفىتمفَةبهمَاوَلَايخضُذكرُلَجةِمِأئَةَئِنْهُ!اءُؤَصِدِنمتجلدُاإؤا)%فىاَد!إيَةُ!دعوالمو،ج!للرءلفخاا

وَألسًارِقُ)و2(النور:أ!!اَلمُؤمنِينَتِنَطإَلفَهعَذَابَهُمَاوَيخشَهَذوالزهـاَلأَخِرِباِدتَهِتؤمنُونَإنكنُغ

38(.:المائدة!!أصَكِيرعَ!يِيزوَاَدئهُألئَةِمِّنَنَبهَلأجَزًا.ايمَاكسًبَايَهُمَاأَيذِفَاَقطَحُوَ(وَألسًارِقَةُ

بُطُولوثِنأَخرَجَكُم)وَأللًهُمكانًاا6منأكثرفيالبصرعَلىالسمعتقديموبالمثل

!!تسَثكُرُوتلَعَلكُخ!وَاَلأئذوَألأَنصنَرَاَدسَّمعَلَكُمُوَجَعَلَشَئالغلَمُو%لَاأئَهنكُغ

عَخْهُتمأَغتَىفَمَآوَأَئدَةَوَأتمنَراكَعالَهُغوَجَعَلنَافِيإككَّنَّبهُمإِنفِيمَاَمَكًتَفُغ)وَلَمًذو:78،النحلأ

بِهِءمَّاكاَلُؤأبِهِموَصَاقَألئَهِئايَختِمجحَدُوتَإذ؟لُؤاثَىءًئِنأَق!دَتُهُموَلَاَأبْصفَرُهُتموَل!!عُهُمْ

ضَنَلِفِىاَل!ومَاَلطنِمُونَلَبِهِنلَآتُوننًاوَأَتصِزيَؤمَبِهِت!)اَكعوالأحقاف:26،أ!!دنَيَسْخهَز

وَلَبِهنوَلَاجُلُودكُمْائقعَركُئموَلَآكَعكلعَلئكُغيشَهَدَأَندشَتَتِرُونَ)وَمَاكنُمُضو:38(!!أمريممُبِايز

لَكوُتِقجَعَلَوَالأزَضِى)فَاطِرُألسَّمَؤتو22(:أفُضلَتمِّئَالغمَلوُنَ!!لَائغدُكثِ!إاَلتَهَظَنَنتُزأَن

!اَلبصِيُر!اَفحمِيعُوَهُوَدثَفليشَكَمِثلِهَءفِيةِيَذرَؤُكُتمأَزؤَجَآاَلأنفَصِأَزْوَجَاهـمنَأَنفُسِكُتم

البصر.منوكمالاإرهافًاأكثرالسمعأنشكولاأولًاالسمعدائمًاا(الشورى:أأ

تلقىوقدأحديرهولموكلموهاللّهسمعواوالأنبياء.نراهولاالجننسمعإننا

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


-1طفقود*نجيد036-

تميزأنتستطيعولاالزحامفيابنهابكاءتميزوالأمسمعًا..القرآنعنصطمحمد

عيناهتنامبينماصاحبًا.فيظلالنومأثناءالإنسانيصاحبوالسمع..وجهه

البصر.جهازمندمارهافًادقةأعظمأنهيعلمالسمعجهازتشريححاولومن

الذِجمتَ!مانَوالشعراء:88(أ!!وَلَابَؤُنَمَال!يَغَلَايخَفعُ:الولدعلىالمالتقديموبالمثل

!!خَدونَفِبهَاهُئماَلئازِأَصبُوَأؤلَكبكَشَئاأؤلَدُهُمئِنَألئَهِوَلَآأَقؤَلُهُئمعَنْهُغتضُنِىَلَنكَفَرُو(

تُغخك)فَلَاو(5ه:المؤمنونأ!!لَرنَينَئَالىرِرِمِننمُدُّ!أنمَاأتحسَبُونَ)و(611:عمرانأ*

!!وَهُئْمكمرُونَأنفُسُهُغوَتَزهَقَآلدُّشاالحيؤوفِىبِهَالِحعَذبَهُمأدتَهيُرِيدُإنَّمَاأَؤلَدُهُخوَلَآأَتؤَلُهُص

لأَؤلَدِوَاَاَلأَضوَلىفِىئُرٌوَتَ!ئتنمُوَتَفَاتوَزِفَيوَفَولَعِمبالذُيَااَلحَيَؤةُأَئمَاآعلَمُوَأ)و،هه:التوبةأ

وَمَغْفِرةشَدِيدعَذَاليآ!خَرَؤرَفِىحُطمآيَكُونُثُمَفَتَرَلهُمُضفَزايَهِيجُثُمَنَجَالُمُواَلكُفَارَأَغبغَيْمثممًثَلِ

2(.5!الحديد:!!اَلغُرُدرمَتَعُاَلذُيخَاَإلَآلمحيَؤةُوَمَاوَرصحوَنألئَهِمِّنَ

منأعزالناسأكثرعندالمالأنوالسركثيرةالتقديمهذاعلىوالأمثلة

الولد.

مِنَطَاَيفَنَانَ)لَلن:الآيةهذهإلىانظر؟الإعرابفيوإللطفوالخفاءالدقةثم

فَارزأترِأللًوتَفِىَءَ،لَى+حَتًئتتنِىاَلَقفَقئلُؤااَلاخرَئطًلهفُمَابَغَتإِ!فَ!نتثنَهُمَمافَأَضلِحُوأاَقَئَتَلُوأاَتمُؤيخِينَ

عوملتمرة:9(الحُجُراتأ!!اَنمُفسِطِبمُجِمتأدتَهَإنَوَأَقسِالوآباَلعَذلِتتنهَمَابر،ضلِوُأبفَا

بتعَهُمَا!والسر)ف!ضلِحُو(مثنىأنهماعلىومرة)أقنَتَلُوأ!جمعأنهماعلىالطائفتان

المتضاربةالأذرعمن)جمعًا(وتصبحانتلتحمانالقتالفيفالطائفتان..لطيف

هناومنمندوبًاعنهاواحدةكلوترسل)اثنين(إلىتنفصلانالصلحفيبينما

اَئَتىفَفيلُزااَلاخرَئكَلَصاضدَنهُمَابَنَتمإنبيَنَهُمَافَأَضلِحُوااَقنَتَلُوأاَئمُؤينِينَينَطَآيفَنَانِلَ!ن):قال

!!لمُفسِطِبمُجِمثأقَهَإنَوَأَفسِالوَأبِأْلعَذلِبتنَهُمَافَأضلِوُأبفَافَإناَدتَؤأَقرِتفِىَءَإلَى+حَتَّئتتشِ

.،9:الحُجُراتأ

عميقةلأسبابالقرآنفيوتمتنعتاتيوالعطفوالوصلالجرحروفحتى

:ْالقراَنمنعديدةأماكنفي!)لمجئلُونَكَكلمةتأتيمثلًامحكمدقيقوبحساب

أَئحتزمِنرَاثمُهُمَأللِئاسِوَمَنَفِعُصَصِيرإثمفِيهِمَاَفلأفخَثرِوَاَلْمَئسِرعَفِيَشئونَكَ)!
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!!تَنَفَكَرُونَلعًلَحُغألأَيَئيثكُمُألمحهُيئناَلعَفْوَ"كَذَلِثَقُلِيُخفِعُونَمَاذَاوَلمجئكونَفَتَقعِهمَأ

!!قَلِم!إِلَاآلعِذِأُوتِيتُرثِنَوَئَآأَشرِرَبِئمِنْالزُوحُقُلِألزُخعَنِوَ!ئَلُونَلثَ)و2(9:1البقرةأ

تَآدؤُأألبزُبِأَنوَلَيْسَوَاَنحَجِّلِلنَاصسمَوَقِيتُهِىَقُلاَلأَهِفَةَعَنِيَئلُونَكَ)!ووالأسراء:85،

لَعَلحُتماَدلًهَوَاَئقُوأأَبؤَبهآجمِنْالئيُرتَوَ(توُ(اَتَّىاَلْبِرَّمَنِوَلَبهِنظُهُورِهَامِناَلنيُوتَ

عنتأتيحينولكنها)قُل!بكلمةالجوابدائمًاالبقرة:918،!!أئفلِحُوتَ

جاءتمرةلأولهنا(51:هأطه!!نسَئفاهـىِّيَنسِفهَافَمللتبَالِعَنِ)و!ئَلُونَكَ:الجبال

قدكانتالسابقةالأسئلةكلأنوالسبب)قُل!.منبدلًا.ا،)فَمل!أطه:ه

القيامةأسرارمنلأنهبعدسئلقديكنفلمالجبالسؤالأمابالفعلسئلت

لسببزائدةالفاءفجاءت)فَمُل!الجبالعنسألموكفإذاك!اللّهيقولوكأنما

.محسوب

دَعَانِعاإذَااَلذَاعِدَغوَةَأجُيبُقَرِدثفَإقعَنىعِبَادِىسَأَلَفَ)وَإذَاالاَيةفيأما

زر!!يهلجِةتزدلاهـتَا!!6؟إقئةإ!يهيمكأثهـثببُثدثهـذيربفئثَ-:ض!ةَآبَه

نفسه.عنبالإجابةأولىواللّه..الثهذاتعنالسؤاللأن

التعبيركانحيثماالجمعبضميراللّهيتكلم)نَخنُ!..و)إنا!الضميركذلك

القراَنوإنزالكالخلقالإلهيةالصفاتمجموعفيهتشتركإلهي)فعل(عن

!!اَنقَذرِللَةَفِىأَنزَفةُ)إئاَوالحِجر:9،!أ!لَه"لَحَفالواَلذِكرَلَ!نَانَزَفانَخنُإنَّا)وحفظه

وَشَدَذنَآفَلَقْنَفُخ)تَخنُوالواقعة:95(أ!!الحئِقُونَنَخنُ؟متخلُقُرنَهُ،)ءَأَنتُزوالقدْر:\(أ

:28،.الإنسانتدِيلًا!!أأَثنهُخبَذَتَاَشِثاوَإذَاأَشرَهُئم

عظيمإبداعفيتعملوهيالإلهيةالصفاتجمعيةعنتعبرهنا!تخَنُ!و

فيكماوعبدهاللّهبيننحاطبمقامفيالآيةجاءتإذاأما.الخلقعمليةمثل

أَنَاْفَاغبُذفِىإلَألَآإلَهَاَلَهُأَنَاإِئنئ)..المفردبضميرلآيةاتأتي..موسىمعالمكالمةموقف

ذاتحضرةهناالحضرةلأن!)أَنَا:يقولاللّهأطه:14(!!لِذِنحرِىَاَلحلَؤهَوَأَتِصِ

.العبادةفيوالوحدانيةالتوحيدمسألةعلىسبحانهمنهوتنبيهًا
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الواحدةتفترقالصبرعنمتشابهتينآيتينفيالشديدةالدقةهذهمثلونجد

.اللامحرففيالأخرىعن

مَاَعَلىوَاَصْبِزالمحبهَرِعَنِوَا-نهَوصأمُربأِ!فيِاَدضلَؤةأَتِرِ)يخبُتَىَ:لولدهلقمانيقول

)وَلَمَنسَبَرَنقرأ:الصبرعنأخرىآيةوفي(17ألقماقي!عَز،اَ!كررِذَلِدمِنْأَصَابَكإنَ

وفيالأمور،عزممنالأولىفيالصبر،الشورى:43أ!!عَرشِاَ!مُررلَمِقذَلمكَوَغَفَرَْكَ

لأنهمضاعفصبرإنهالثانيةفيباللامالتوكيدوسرالأمور،عزملمنالثانية

وهووالمغفرةبالصبرفيهمطالبوأنتغريمفيهلكبشريعدوانعلىصبر

فيه.حيلةلاالذيالإلهيالقضاءعلىالصبرمنالنفسعلىأشدأمر

المطرإنزالعنآيتينفيأخرىمرةنجدها)اللام(عنالملاحظةهذهونفس

ثانية:آيةوفي6،الوافعة:ه!!أ!مَافَظَئترتَفَكَهُونَلَ!هُ)لَؤ!مَآءُ:الزرع!انبات

.،57:الواقعةأفَلَؤلَالتثئكُروُفيَ!!أجَاحماجَعَلنَةُلَؤنشًاَءُ)

واللام!مَا!!لخةُالأولىالآيةوفيأُبَاجَا!،)لَجَتَهُالثانيةالاَيةفي

نأيستطيعبأنهيدعيسوفمنهناكلأنالتوكيدلضرورةالثانيةفيجاءت

أنالبشرمنأحديستطيعلنبينماحطامًاويجعلهالخالقيتلفهكماالزرعيتلف

توكيدإلىحاجةفلامالحامطرًاالسماءسحبمنينزلأنإمكانهفيأنيدعي

.باللام

)وَاَلَذِى:بأنهالقرآنفيلربهإبراهيموصففينجدهاالدقةهذهونفس

فجاءالشعراء:97،أ!!رَ!تقِينِيطعِمُنىهُوَ)وَاَلَذِىو8،االشعراء:أ!!تحيِينِثُزَيُمِشُنِى

قدإنسانأيلأنالإلهيالفعلليؤكد()الإطعامعنتكلمحينما)هُوَ!بكلمة

لنبينماوشمقونهيطعمونهأخهمالكليدعيسوفوشمقيه،يطعمهُأنهُيدعي

ويحييه.الثهيميتهكماويحييهيميتهبأنهاحديدعي

إبخزكتم)فَاَبهروقيقائلَا:المسلمينالقرآنيخاطبحينماأيضًاالدقةهذهونجد

اديهُرُرأيلإشو4)يَبَق:قائلأاليهودويخاطب(521:البقرةأ!!وَلَالًكْفُرُودولِىوَاَشحُرُوأ
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فاليهود4،البقرة:.أ!!فآزهَبُونِلَالنىَبهاِيهُخأؤفِبهدِىوَأَؤلؤُأعَيئكلأَضتُألَقنِفمَتِىَ

التعبيرجاءولهذاوالمصلحةوالفائدةالنعمةفيإلاالثهيذكرونلاماديون

ويفهمول!اشفافيةكثروالمسلمون.اذكرونييقل:ولملمالبقرة:.4يفمَتِىَ!أ)أبهُرُرا

لمصلحة.لالذاتهاللّهيذكرأنمعنى

أَيثتهُرنَغلُومَتجفَمَن)اتحَبئُ:لألباباأوليمنللخاصةاللّهيقولالمعنىوبنفس

وَتَزَؤَدُوأألئَةُيغَلَضهُضَترمِنْتَقعَلُوأوَمَااَنحَغفِىوَلَاجِدَالَفُسُوتَوَلَارَفَثَفَلَااَلحبَئَفِيهِرريرفَىَضَ

)يأَئها:للعوامويقول(:791البقرةأ!!تبَضأ!يَكاؤليوَاَتقُونِألزاءأفموَئصفَإت

مَاَألئَهَلائغصُونَشِدَا؟غِلَاظمَلَحكَةعَلَئهَاوَألحجَارَةُاَلئاسُهاوَقُوأَنفُسَ!وَأئلِي!نَاراقوأءَامَوأالَزِينَ

:قالولهذاالنارإلايردعهملاالعواملأنالتحريم:6،أ!!مَايُؤْصُوبئَوَيفعَلُونَأَمَرَهُئم

نأيستطيعوأنهناركلمنأقوىاللّهأنيعلمونفهمالخاصةأماالنار،فاتقوا

شاء.إنوسلامًابردَاالناريجعل

علىأقسمحينماإبليسكلامفياللفظاختيارفيالبالغةالدقةهذهمثلونجد

ولمالإلهيةبالعزةإبليسأقسمأعر:82،!!أخعِينَلَأغوِشًهُمنجَعِزَنِكَفَالَ)قائلًا:ربه

اقتضتالتيهيالإلهيةالعزةهذهلأنوذكاءهعلمهبذلكفأثبتبغيرهايقسم

شيئًااللّهيضرواولنفليكفرشاءومنفليؤمنشاءفمنخلقهعناللّهاستغناء

)هؤلاء:القدسيحديثهفيالثهويقول،العالمينعنالغنيخلقهعنالعزيزفهو

وهيالإلهيةالعزةمقتف!وهذا(أباليولاالجنةفيوهؤلاءاباليولاالنارفي

لأنويوسوسيضلأنيستطيعبهافهوإبليسمنهايدخلالتيالوحيدةالثغرة

!!أَجْمَعِينَ!لأغُويَنهُثمقال:ولهذاالإيمانعلىالكفرأحدًااختاريقهرلنالثه

!!شَبِهريفَأَكْئَرَهُنموَلَاضكآيلِهئموَعَنإَننَنهِغوَعَنضَففِنوَمِنْص!أَبذِبتنِتِنلَأَتِيَثهُصثُمَ):82،:أص

)فوق(لأنتحتهممنولافوقهممنيذكرولمالأربعالجهاتذكرالأعرات:17،أ

لمالأعلىربهمنالأدنىمكانهلزمومنالعبوديةتواضع)تحت(والربوبية

عليه.يدخلأنالشيطانيستطع
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ذكرثمالأعراف:1،16!!اَلم!تَقِيمَعِزَطَكَلَهُئملَأَفّعُدَنَأَغوَيْتَئِفبَمَما)مًالَ:تعالىقال

طريقعلى..المستقبمالصراطيكونسوفللإغواءالمفضلمقعدهأنإبليس

حاجةفيليسوالعربيدوالسكيرالصلاةتاركلأنالصلاةسجادةوعلىالخير

لصوإبليسخربإنسانإنه..بإضلالهنفسهتكفلتفقدليضلهإبليسإلى

،.الخربةالبيوتحوليحومبأنوقتهيضيعأنيحبلاذكي

والرحمة،العذابعلىالمغفرةسبقفينجدهالقرآنيةالدقةأمثلةمنآخرمثل

مالكيكونأنقبلالرحيمالرحمنهوالفاتحةفيفاللّهالقرآنفيالغضبعلى

المغفرةتأتييشاء.منويعذبيشاءلمنيغفربأنهيوصفدائمًاوهو،الدينيوم

مُثداَبراَدئهَأَن)أَلَزتَغلَغاليد:قطعآيةفي:مكانينفيعداالعذابقبلأولَا

!!تَدِيردثَئءٍ!لعَكَوَألئَهُيشَآبر!لِهَنوَلَغفِرُثحمَالَيمَنيعُذِّبُوَألأَزضِألختحؤَتِ

كلاموفيأخرويةمغفرةتليهدنيويعذاباليدبقطعالعقوبةلأن4،المائدة:هأ

)،ن:لربهفيقولاللّهدونمنعبدوهالذينالمشركينعنالقيامةيومعيسى

فإنكيقولطفلا(1المائدة:18أ!!لخكِيرُاَتعَيفِيُأَنتَفانكَتَغفِرلَهُتمرَإنعِبَادُكمإنَهُختُعَذِتهيق!

الذيالإثملعظمالمغفرةقبلالعذابلهمويذكرتأدبًا..الرحيمالغفورأنت

فيه.وقعوا

يأتيفالمستقبلللزمنالقرآنتناولفيأخرىمرةالقرآنيةالدقةهذهونجد

أنهاعلىكلهاتردالقيامةيومفأحداثماضأنهعلىالخالقلسانعلىذكره

و:99،الكهفأ!!نَجع!الضُورِنجًهَعْنَفُتمفِىوَنُفخَبَغفِىفِىيَيُجُيَؤبَؤبَغضَحهُمْوَتركا)!:ماض

،19:الشعراءأ!!للغَالتردنَاَتجِيمُوَبُرِّزَتِ)و(6:1الحاقةأ!!رَاهِيَةيؤيَزفَ!اَلشَمَاَءُ)وَاَنشَقًتِ

!!ئَؤعِدَالَكُصتخعَلَأَلَنزَعتُرْبَلمَر4اأَؤَلَجِثتُمُونَاكَمَاظًقنَبئُتَقَذصفَّارَئِكعَكَوَعُرِضُوأ)و

فيحدثتقدومستقبلهاحاضرهاالأحداثكلأنذلكفيوالسرالكهف:48،أ

الزمانفوقسبحانهفهوالمستقبلعنهيحجبزمنالثهعندوليساللّهعلم

مختلفينزمانينعنتتحدثأنهافنجدأحيانًاالقراَنيةالعبارةنقرأولهذا،والمكان
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عَمَّاوَتَفَلىسُتخَنَهدُجلت!نتَقجِلُوُهفَلَااَلئَهِأَقرُ!قَ+مثل:متناقضةظاهرهافيوتبدو

الناسيخاطباللّهلكن.الماضيفيوحدثأتىقدالأمرالنحل:ا(أ!!يشُئرِكوُتَ

أنهشرحناكماوالسربعد..يحدثلممستقبلًاكانلوكمايستعجلوهلابأن

مستقبل؟لهمبالنسبةفهو،الناسعلمفيبعديحدثلملكنهاللّهعلمفيحدث

سوفمافكل.وجلعزالخالقعلىيجريلاولكن،عليهميجريالزمنلأن

وخفاءوإحكامدقةوإنماشّاقضولاحدث،قداللّهعلمفيلنايحدث

والنحتالبالغةللدقةالأمثلةبعضهذه.العميق!المعانيفيوصدقواستسرار

زيادةلاالحروفواستخدامالألفاظاختياروفيالقراّنيةالعبارةبناءفيالمحكم

فيمثيلًالذلكنعرفولاوميزانبحسابإلاتأخيرولاتقديمولانقصولا

.القوآنفيإلاهذانجدولامؤلفكتابأوتأليف

%تتالتصنمةالكهالاَلاتعحائ!4آنالقهؤ/العلصلمحاتأماالفا:-ر

ولاعي!لج!محمديعرفهالموالتيعصرنافيإلاتكتشفلمالتيوالخفايابالأسرار

البيولوجي!اعلومولاالذرةعلومولاالحديثالفلككانفما..عصره

ألفمنأكثرمنذالقرآنفيالكونيةالاَياتنزلتحينمامعروفةوالتشريح

وخلقوالكواكبوالنجوموالأرضالسماواتعنلتتكلمسنةوثلاثمائة

ولمعصرنا.بهاجاءالتيالعلومأحدثمعيتفقبماالإنسانوتكوينالجنين

جاءلأنهالمتخصصالعلميالكتاببتفصيلالموضوعاتلهذهالقرآنيتعرض

الموضوعاتلتلكتعرضأنهولووتشريعومنهجعقيدةكتابالأولالمقامفي

الإشارةأسلوبإلىلجأولهذايفهمونهلابماالعربلصدمووضوحبتفصيل

السنينبمئاتذلكبعدوكشوفهالمستقبلعلوملتفسرهاوالومضةواللمحة

منالقرآننزولصدقعلىومعجزاتكآياتجيلبعدجيلًاللناسوتظهر

بَريديَكفِألحَقآوَلَتمأتَهُلَهُغيَتَبَيَنَحَتَئأَنفُسِهِغوَفِهاَلأَفَاقِفِىءَايناسَزُيهِز):الحقاللّه

..كتابهعلىاللّهبشهادةيكتفوالملأنهمأفُصِّلَت:53(!!شَحهِيذشَئءأَنَةُهـعَكَصُ
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فياللّهيقولهكذا.الكاشفةبالاَياتذلكنريهمأنالضروريمنفأصبح

العجيبة.الاَياتتلكمنمزيدًايومبعديوفالنايكشفالقرآنزالوما.كتابه

لفظتستخدمالتيالصريحةالاَياتهذهجاءتالأرضكرويةحول-

بِاَلحَقِّ،لأزضَاَالئصنَؤَدق)ظًى:كرةكنصفيوالنهارالليلانزلاقلتصفالتكوير

لِاجلىاَقهارَهـ،لئيأوَسَخرَألشَئسَوَاَئقَمَرئحلتحرِىوَيُكَوِّرُألنَهَارِعَلَىالتلَيُكَؤِرُاَ

)ؤَأ!زَضَ:الأرضدحوتصفالتيالاَيةثم(الزمَر:هاَئغَقرُ!!أ.اَنحَز*أَلَاَُ-ءُص يِرهومسى

تعنيالتيالقاموسفيالوحيدةالكلمةهيودحا03،النازعات:!!أدَحَمفَاَذَلِكَبعدَ

فيومكورةالظاهرفيمبسوطةمعلومهوكماوالأرضمعًا،والتكويرالبسط

تكويرها.في()البيضةبالدحيةأشبههيبلالحقيقة

وبالتاليالفضاءفيتسبحالجبالأنعنصريحةأخرىإشارةنقرأثم

تَخسَبُهَا!الَ)وَلًرَى:واحدةكتلةوالجبالهيحيثبجبالهاتسبحكلهافالأرض

:88،النملأ!!تفثكو%بِمَاصيُزإنَمُوحثَئأَتقَنَصُاَلَذِىأفَهِصُعخَالسًحَافِيتَمُرُمَزَوَص؟مَدَص

وتشبيهالفضاء..فيسابحةالواقعفيهيساكنةجامدةتبدوالتيفالجبال

أنهاالاَننعرفوالتيللمادةالهشالتكوينعنأخرىلمحةفيهبالسحبالجبال

قطيرات.منمؤلفةالسحبأنكماذراتمنمؤلفة

مبدأمنالاَخرأحدهمايسبقأندونوالنهارالليلتواقتعنالكلامثم-

فَ!فِىوبِياَلَخَازِسَاِبقُاَلتلُآلقَمَرَوَلَالذرِكَأَنفآبَنبَقاَفئَقسُ)لَا:نهايتهإلىالخلق

والنهارالليلبدأحيثالأرضكرويةإلىأخرىإشارة4،.أسِى:!!!مئبَوُتَ

مسطحةالأرضكانتولوكرةكنصفيالخليقةبدءمنذواحدوقتفيمعًا

.بالضرورةالاَخربعدالواحدوالليلالنهارلتعاقب

البدء:يومكانتكماواحدوقتفيونهارليلفيوالأرضالقيامةتأتيثم

صَتئوَاَلأَنْفَرُألًاسُيَأضٌمِضَاالأزَضِبِهِءنباتُناخْنَلَ!اَفمَمَاَءَمِنَأنَزَئتَةاَلدُناكَمَماا!يَؤؤمَثَلُ)إنَمَا

أؤنَهَارالينَأَضيُنَاأتَنهَآعَلَئهآقدرُوتأئهئ!أتلُهَاَوَظَفَوَآزًيًنمَثزخرئهَاأَخَزَتلإزضُإنآ
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(أيونس:24!!يَنَفَرُونَلِقَؤرِالأيختِنُفَصِّلُيألاضنكَذَلِكَتَغىلغبماحَصِيافَجَعَلْنَفَا

نصفأنإلالهتفسيرلاالذيالتواقتلهذاتأكيد!أَؤكًازا)دنلَا:قولهوفي

بحكمومضيءللشمسمواجهوالاَخر،ومظلمالشمسعنمحجوبالأرض

نأصحولماواحدوجهوقتكلفيلهالكانمسطحةكانتولوكرويةكونها

!!يشبَوتَفَلَقفِىوَكلاَلئهَازِسَابِقُاَللُآلقَمَرَوَلَادذرِكَأَناَلَاَيَنبَنِىاَالشَّشُ!لَا):لْقول

بِرَئاننزِقِاُن!مُ)فَ!:بأنهيوصففاللّهالقرآنفيوالمغاربالمشارقتعددثم4،.أيس:

نتكاولو،17:الرحمنأ!!اتمْنرِلَينوًرتُأنثَترِقَبن)رَليو(04:المعارجأ!!لَقنِرُونَإنَاوَاَتنًز3ِ

واحد.ومغربواحدمشرقهناكلكانمسطحةالأرض

بغُدَرئثنَكَبَيْنِىيَخلحتَقَالَنَابَماَإذَا)حَى:القيامةيوملشيطانهالإنسانيقول

ماأبعدالأرضعلىالمسافةتكونولاالزخزف:38،!!أالقَرينُيتسَالمَثترَقايق

فيهابأنالسماءعنالكلامثمكرويةالأرضكانخ!إذاإلامشرقينبينتكون

هي:والحبكالداربات:7،!!ألحبُكِذَاتِ)وَاَلسطضبِوطرقومجالاتمسارات

إلىفيهايرتفعماكلترجعأخهاأيا!أالطارق:اأ!!ذَاتِألرخع)ا%لئَ!ل!،المسارات

وترجعالأرضية،بالجاذبيةالأجساموترجعمطرًاالماءبَخارترجع..الأرض

الأشعةترجعكماوسفيرالأيونطبقةمنبانعكاسهااللاسلكيةالأمواج

الليل.فيفتدفئهاالطريقةبنفسالأرضإلىمعكوسةالحمراءتحتالحرارية

وتعكستمتصكذلكالأرضمنإليهايقذفماالسماءتعكسوكما

قذائفمنالأرضتحميوبذلكالخارجيالعالممنإليهايقذفماوتشتت

كانهاتتصرففهيالقاتلةالبنفسجيةفوقوالأشعةالمميتةالكونيةالأشعة

والأنبياء:132!!أمُغرِض!ونَءَايَخنِهَاعَنْوَهُئمئًحفُوظَآسَففااَالشَمَا)وَجَعَفنَاسقف:

تمددباسمالاَنيعرفماوهوالداربات:47،!!أ!تَالَمُوسِعُونَبَنيتَهَاب!إئيؤ)وَاَلمنَبما

وكانتمثقالأصغربأنهالأيامتلكفييعرفالذرةمثقالوكانالمطرد،الكون

أصغربمثاقيلليقولالقرآنفجاءينقسملافردجوهربأنهاتوصفالذرة
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ألًذِلِنَكَةَرُرأوَقَالَ):الذرةمنصغرأشيئًايذكركتابأولوكان،الذرةليهاإتنقسم

اَ!زَضِوَلَافِىاَلشَئَؤَتِفِىزَقرمِثقَافُيَعَنهُ!يَغزُبُعنِرآلغَتميلتًألج!نئموًرقِبَكَتُلاَلئَاعَلألَاتَأتِينَا

لمحاتهذهكل!!أسبأ:3(ئبِيهز!مففِىإِلاأَئحَبُروَلَاَذَلِثأَضغَرُمِنوَلَاَ

والذرةالسماءوطبيعةالأرضكرويةمثلمذهلةحقائقعنقاطعةكاشفة

الذيالبائدالعصرهذافيمجنونأوعاقلبالعلىتخطرتكنلمحقائقوهي

.القرآنفيهنزل

إنفرادهاأوالمنويةالنطفةعنوكلامهالإنسانتكوينفيالقرآنيصيرهثم

حقيقةوهي4،النجم:هأ!!أدذَكَرَوآلاُنثَىأدزَؤجيْنِضَلَقَ)وَأَئهُ/المولود:جنسبتحديد

المنويالحيوانرأسإن:الاَننقولونحنالزمانهذاإلاتعرفلمبيولوجية

وتسوية،الجنستحديدعواملعلىيحتويالذيوحدههوبالرجلالخاص

البعثعنالتحديمجالفيالثهأوردهاالتيالبصماترسوممنفيهبماالبنان

والتجسيد:

سوفبل:3(القيامةأ!!نَجَالتسُؤِىَأَنكَل6َقَدرِينَبَكَعِظَامَهُ،!تجعًأَئَنآ!ثنسَنُ)أَنَجسَبُ

الملحوظالإعجازإلىلفتةذلكوفيكان،كماونسويهالبنانذلكحتىنجسد

.اثنانفيهيتشابهلابحيثالبنانتسويةفي

بلالعنكبوتخيطالثهيقللمالعنكبوتبيتهوالقرآنفيالبيوتوأوهن

منمثيلهمنأقوىمعلومهوكماالعنكبوتخيوطلأنالعنكبوتبيتقال

أسواالبيتيكونحيثالخيطفيلاالبيتفيالوهنإنمامراتأربعالصلب

مقتلوهوالغرباء..الزوارمنفيهيقعلمنمصيدةفهوفيهيحتميلمنملجأ

عندأولادهاوتأكلالتلقيحبعدزوجهاتأكلالأنثىفالعنكبوتلأهلهحتى

يضربمثالأبلغهوالعنكبوتبيتإنبعضّا.بعضهميأكلوالأولادالفقس

الآية:بلاغةوهناالثهلغيريلجأمنحالوهكذاالمصيروسوءالملجأسوءعن

أَؤهَفَلَ!نًطتااَتخذَتْاَتعَن!بُوتأَتر!آءَممًثَلِاَلئَهِرتِمِناَتًحذُوأاَلًذِلِف)مَئَلُ
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الآيةخاتمةوجاءت4(العنكبوت:اأ!!يَغدُوتَلَؤ!انُوأاَنفَحَبُرتلَبَيْتُاَنبُيُوتِ

ومعلوممتأخرًاإلايظهرلنعلمإنهإلمماإشارة!!لَغلَمُوت)لَؤ!انُوأعبارة

.متأخرةإلاتظهرلمالبيولوجيةالأسرارهذهأن

وَاَزدَادُوأسِنِب%مِأنَؤثَنَثَفِىكَقفِهِز)وَدبَثُوأ:الكهفسورةفينجدكذلك

تساويالشمسيبالتقويمسنةثلاث!ائةأنالاَنونعرف2،الكهف:هألشِعا!!

والثانية.والدقيقةباليومالقمر!بالتقويموتسعًاثلاثمائة

جاءهاوكيف)مريم(عنوتعالىتباركاللّهيحكي)مريم(سورةوفي

بجذعتهزأنالمناديفناداهاالموتتتمنىوهيالنخلةجذعإلىفاَوتالمخاض

يختتنِىقَالَتاَلئفةِجدعإلىاَلمحخَاضفَأَجَاَءَهَا):جنيرطبمنيتساقطماوتأكلالنخلة

سَرِئ!!تَحْنَلتِرَئُكجَعَلَقَذتَخزَقِأَلَأتَخخِهامِن!فَنَادَدفَاشًسِيا!تيًاوَ!نثهَذَاقَتلَصِتُ

نإ؟الرطبولماذاأمريم:23-25،!!نَجِتارُطَ!اعَلَبكِقمُنَقِ!اَدنًض!.عدخالَنكِوَهزِى

علىتساعدللرحمقابضةمادةفيهإنيقولالرطبعنعلميبحثأحدث

مادةفيهوإن)ولأحه،د!*ه(مثلالولادةبعدالنزيفمنععلىوتساعدالولادة

الولادةعمليةوتأمينتسهيلفيتفيدالنباتيةالمليناتأنطبيًّاومعلوم..ملينة

الرطبتناولوتوقيتالرطبلوصفالعلميةالحكمةوإنللقولونبتنظيفها

واضحة.علميةدقةفيهالولادةمخاضمع

ماهوالحرفيوالصدقالمجازيوالصدقالعلميالصدقمنالأمثلةهذه

تَنزِيللحفِهِبوَلَامِنيَدَتهِبَينمِناَتجطِلُ!يَآيهِ):بأنهالقرآنواصفًاسبحانهاللّهإليهأشار

فِيهِلَوَجمَدُوأعِندِغيرِأللَّهِمِقوَلَؤ؟نَاناَتمُزيدَبَزُونَأَفَلاَ)وأفُصِّلَت:42(!!حمَيوصَكِيوٍتِنْ

تناقضها،بمعنىبعضهاوبينالاَياتبيناختلافًاالنساه:82(أ!!اَخئِنفا!ثِير3

نجدهالاختلافينوكلاالعلومتكشفهاسوفالتيالثابتةالحقائقعنواختلافًا

يعدلأويحذفأويضيفأنعلىالمؤلفيحرصولهذاالمؤلفةالكتبفيدائمًا

مكذبةالبعضبعضهاتتلوالنظرياتونرى،كتبهمنجديدةطبعةأصدركلما
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لاعيوبوهي،التناقضفييقعالدقةراعىمهماالمؤلفونرىالبعضبعضها

.القرآنفينجدها

لمبمستقبلويتنبأ،يؤرخلمماضعنيخبركلأنهمعجزةذلكبعدوهو

.المتعددةالقرآننبوءاتصدقتوقد.يأت

-:بالمسمقبلالحريمالقرأنتنبؤ

بَعْدِئِفوَهُماَلأزَضِأَذقَفِىَ!اَدزُوُبم)غُلِبَتِ:هزيمتهمبعدالرومانتصارعن

!خًبَعْدُ"وَيَزمَمذٍوَينقتلُاَلأَضرُمِنلِئَهِسِنِب%!لمحضعِفِى!سَيَغْبُوتغَلبَهِز

جاءوقدوتسعثلاثبينماأياللغةفي)بضع(و4،الروم:2-أ!!اَنمُؤشمنُوت

!!أدزُبُرَوَيُرَلُونَظئعُسَهزَمُ)بدر:انتصاروعن.سنينسبعبعدالرومانتصار

اَف!نيدَدتَنَخُلُنَألؤتابِألحَقرَسّولَاُأدنَهُ!دَير!قَذ:مكةدخولرؤياوعن4،القمر:هأ

دُورمِنفَجَعَلَتَحْلَمُوأمَاثتمنعَلِمَلَاتَخَافُوهمتوَمُقَضِرينَرُءُوسَكُئممُحَنفِينَهَانِبأقَةشَاَءَإنأئحَ!إمَ

نراهانبوءاتالقراَنفيزالتوماكانوقدالفتح:27(!!أفَتاقَريظذلِثَ

..أعينناأمامتتحقق

اَفمحزًمئئِنِكَعِندَزَرعذِىغربِوَابذُزِئقِمِنأشئكنتُ)زَشإإفِىَ:ربهيدعوإبراهيمفهذا

لَعَلاضألثمَزَتِئِنَوَأرْزتهُم،لَيهخضَهوِىَاَلنَاسِئِفَأَثدَيرفَأخعَلاَلضَلَؤلِحقِيمُوارًيَخَا

اللّهوعدجاءثم،الحديثالواديلهذابالرزقدعالقدابراهيم:37،أ!(يسَتكروبئَ

فخافوا؟البيتزيارةمنالمشركينبمنعأمرهمحينماوالغنىبالرخاءمكةلأهل

حجعلىرواجهمفييعتمدونمكةأهلوكانوالكساد،الاقتصادىِالبوار

المنجدَفَلَايَفرَبُو(نَجَسىالمُثتركِوُتَإنَمَاءَامَنُوَااَلَذِلىجمأئهَا):ليطمئنهمفقالالبيت

أللَهَإنشَآءَ"إثفَض!ءمِنألئهُيغنِيكُمُفَسَوْفَخِفْتُزغتلَهوَإنْهَدأعَامِهِغبَئدَأنحَرَامَ

البترولفيأمامنايتحققالاَننراهوعدوهوالنوبة:28(أ!!!يرعَلِيص

ثميومبعديومًاجنونفيأسعارهوثرتفعحساببلاالصحراءمنيتدفقالذي

نهايةإلىالرخاءلهايضمنبماالصحاريتلكتخفيهاالتياليورانيومكنوزفي

.الزمان
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لممماوالملائكةالجنأسرارمنالمطلسمالغيبعنيحدثناالقرآننرىثم

لافهمهؤلاءرأىف!ذاالتصوفأهلمنالمخصوصينمنلقلةإلايكشف

.أسرارهيطابقماإلايطالعونلاطالعواصواذاالقرآدطكلمةيوافقماإلايرون

والحربالحكمونظموالأخلاقالسياسةفيالأخيرةالكلمةلنايقدمثم

الشرائعمحكممنلناويشرعوالمعاشرةوالزواجوالمجتمعوالاقتصادوالسلم

شامخةوعبارةمتفرداسلوبفيذلككلالإنسانحقوقميثاقبهيسبقما

اللغة.تاريخفيوحدهنسيجهووبلاغيجاليوبنيان

)الصدق:هيواحدةبكلمةفأجابالقرآنإعجازسرعنعربيابنسألوا

هومؤلفيستطيعهماأق!م!بينمامطلقًاصدقًاصادقةالقرآنفكلمات(المطلق

صادقًايكونأنهوكاتبفيهيطمعماوأقم!،نسبيصدقإلىيصلأن

وكل،عصرإلىعصرمنومتغيرةمحدودةدائمَاالرؤيةومساحة،رؤيتهحسب

وتفوتهزاويةمنينظر،جوانبوتفوتهالحقيقةمنبجانبيحيطمناواحد

المحيطالعلمصاحبأما،نسبيصدقدائمًاصدقمنإليهيصلومازوايا،

ولهذاالمطلقالصدقعلىالقادروحدهوهووحدهاللّهفهوالشاملوالبصر

شيء.كلفيالمطلقالصدقأصابلأنهالثهعندمنإنهالقرآنعلىنقول

الحريم:القرأنسورةثىالمقطعشالحرو!

مثلالقرآنفيالتيالسورأوائلفيالتيالمقطعةالحروففينسبحدعونا

فيهاأنوسنجدقافاتمنفيهاماونعدالسورةهذهعلىونجري)ق(سورة

فيضعفهاوهي)الشورى(سورةوهيالتاليةالسورةنأخذثمقافًا،)57(

)57(الأخرىهيفيهاأننجدذلكومعأيضًا)ق(حرففواتحهاوفيالطول

سورعدد)114(الرقموهذا!-5714+57فلنجمعصدفةهيهل

انِ،نفُؤ)ثبدايتها:ففيتختتموكيف)ق(سورةتبدأكيفنذكرهلالقرآن
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هيوكأنما14:ه!!أقوَعِيدِيَخَافُمَنانِ)فَذَكِر!اَتقُؤختامهاوفي(ا:أق!!اَنمَجِيدِ

سورمجموعوهي114القافات)ومجموعللقرآنترمز)ق(بأنإشارات

(.القرآن

إحصائيةلنايقدمأنونسألهالإلكترونيالعقلفيالقرآنسورنضعبناهيا

العقلفيالنتيجةفكانتالسورجميعفيالقافحرفتواردبمعدلات

هذهوإن)ق(سورةفيموجودةوالمعدلاتالمتوسطاتأعلىأنالإلكتروني

صدفةهيهلالحرفهذافيالمصحفكلعلىحسابياتفوقتقدالسورة

.أخرى

إحصائيةالإلكترونيالعقللناقدمر(مل)ابالحرفتبدأ)الرعد(وسورة

كالاَتي:السورداخلفيالحروفهذهبتوارد

.مرة974ترد(ال.مرة526ترد)أ(

.مرةا37ترد)ر(.مرة062ترد()م

ملابهكتبتالذيالترتيببنفسرثممثملثمأتنازليترتيبوفىهكذا

فيالحروفهذهتواردمعدلاتبإحصاءالإلكترونيالعقلقامثمّتنازليًّار

والمتوسطاتالمعدلاتأعلىأنرهيالثانيةبالقنبلةإليناوألقىكلهالمصحف

هذهفيحسابيُّاتفوقتالسورةهذهوإدط)الرعد(سورةفيهيالحروفلهذه

المصحف.جميععلىالحروف

(:)البقرةسورةملأفيالحكايةونفس

.مرة4023وردت(ال.مرة2954وردت()أ

.مرة5912وردت)م(

هذهإنالإلكترونيالعقللنايقولثمم!ل)1التنازليالترتيببنفس

(.)البقرةسورةداخلفيالحروفباقيعلىحسابيتفوقلهاالثلاثةالحروف

http://www.al-maktabeh.com



-1373طقس1لكطءمغمعمه1لنجينبوة-اثبات

لافالذيالبقرة:ا-2،أ!يهِ!رَيخبَتتَت!ذَنِكَ)تز:تعالىاللّهقالولذلك

سوربعضفيتبدأالتيالمقطعةللكلماتالحسابيةالدراسةيفهمأويدرس

كذبلاالقرآنكتابجعلتالتيم(ل)أالحروفهذهماويقوليسألالقرآن

يأفيهريبلاالكتابأنتأكدناوالإحصائياتالحساباتذلكبعدوأظنفيه

فيه.كذبلا

(:عمران)آلسورة(مل)أفيالحكايةونفس

.مرةا885وردتال(.مرة2578وردت)أ(

مرة.ا251وردت)م(

منأعلىبمعدلاتالسورةفيتتواردوهيم(ل)أالتنازليالترتيببنفس

.الحروفباقي

(:)العنكبوتسورةم(ل)أالحكايةونفس

.مرة455وردتال(.مرة784وردت)أ(

.ةمر443تورد(م)

منأعلىبمعدلاتالسورةفيتتواردوهيم(ل)أالتنازليالترتيببنفس

.الحروفباقي

(:)الرومسورةم(ل)أالحكايةونفس

.مرة693وردتال(.مرة475وردت)أ(

.ةمر813تورد(م)

منأعلىبمعدلاتالسورةفيتتواردهيثمم(ل)أالتنازليالترتيببنفس

.الحروفباقي

المكيةالسورةأننجدم(ل)1بالحروفابتدأتالتيالسورجميعومن

فيحسابيًّاتتفوقوالمدنيةالمكيةالسورباقيعلىمعدلاتهافيحسابيًّاتتفوق
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سورةص(مل)1فيوبالمثلالمدنيةالسورباقيعلىالحروفهذهمنمعدلاتها

ماأعلىهيالحروفهذهمعدلاتإنالإلكترونيالعقليقول)الأعراف(

فيالمكيةالسوركلعلىحسابيًّاتتفوقصمانها)الأعراف(سورةفيتكون

المصحف.

بمعدلاتفيهايتواردان)هـ(والحرف)ط(الحرفأننجدطهسورةوفي

ترتفع)مريم(سورة)كهيعص(فيوكذلكالمكيةالسوركلعلىتتفوق

المصحف.فيالمكيةالسوركلعلىالحروفهذهمعدلات

بعضهاإلىضمتإذا)حم(بالحروفافتتحتالتيالسورجيعأننجدكما

فيالمكيةالسوركلعلىتتفوق)م(والحرف)ح(الحرفتواردمعدلاتف!ن

)ص(سورةوهما)ص(بحرفافتتحتااللتانالسورتانوبالمثلالمصحف

ضمتاوإذاالوحيفيمتتابعتيننزلتاأنهماويلاحظص(مل)1و)الأعراف(

التيالسوروكذلك،المصحفباقيعلىالحروفهذهفيحسابيُّاتفوقتامعًا

ويوسف-وهود-ويونس-)إبراهيمسورةوهير(ل)1بالحروفافتتحت

لبعضهاضمتف!ذاالوحيتواريخفيمتتابعةجاءتمنهاوأربعوالحجر(-

كلعلىر(ل)احروفهاتواردنسبةفيمعدلاتأعلىالإلكترونيالعقلأعطانا

المصحف.فيالمكيةالسور

لأنانعكستولكنهاموجودةالدلالةأننلاحظف!ننا)يس(سورةفيأما

ولهذاالأبجديالترتيببعكس)يس(الأولفيفالياءانعكسالحروفترتيب

جميعفيتواردهمنأقلهوالسورةفي)س(والحرف)ى(الحرفتواردأننرى

أنا،انعكستولكنهاموجودةهناالإحصائيةفالدلالةومكيُّا.مدنيُّاالمصحف

وإنماصدفةالمسألةتعدفلم،دراسةعنوإنمانفسيعندمنالكلامهذاأقوللا

الَذَىَاَلنَهُ):بميزانوضعحرفكلمحسوبةوحروفمحكمةقوانينأمامنحن
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ميزانوأيالشورى:17،أ!قَريمباَلسَّاعَةَلَعَليُدْرِفيَوَمَاوَأفِيَانيألحَقأتكِنَفأَنزَلَ

الذيالنبيفكرةأنفأظنوالحرفالشعرةيزندقيقميزانأمامهنافنحن

(رمل)أحروفمن)الرعد(سورةأؤلفسوفلنفسهويقولىالقرآنيؤلف

يعدلمالظنفهذاالكتابباقيعلىالحروفهذهمنمعدلاتأعلىجهاوأورد

يقومأنيستطيعلامهمةوهيالمعدلاتهذهلهيحميىالذيهذاوأينجائزًا

استحالة.أمامهنافنحنالدقةوبهذهالحسابهذايحسبوأنأحدجها

نأنعرفسوففإناسنة23علىومقطعًامفرقًانزلالقرآنانعرفناف!ذا

نأيمكنلاوأمرأخرىاستحالةهيبحروفهمسبقةإحصائيةمعدلاتوضع

وادقباسرعيحميىوالذي،حدوثهقبلشيءكليعلمالذيالعليمإلايعرفه

الحروفهذهوماعلمًا،شيءبكلاحاطالذيفالثهالإلكترونيةالعقولكلمن

نحنلنكتشفهاكتابهتضاعيففيجمهاعلمهرموزإلاالسورفواتحفيالمقطعة

!!عَظِيرإ،ذُوحَطئلَفمنَاَوَمَالمجرأاَلَذِينَيكَق!فَأإلا)وَمَا:الزمانمدىعلى

أحدلابدايةمجردهيبلالحروفأسراركلهذهإنأقولولاأنُضلَت:35،

تنفيالجديدةالدلالةبهذهالحروفوهذهتوصلنا،سوفآفاقأيإلىيدري

التأليف.شبهةباتُّانفئا

أحديجرؤفلاحرفلكلعميقةودلألاتدقيقةموازينامامتضعناهيثم

نايصحفهل،إلهيكلامأمامإنهيقولولكن،مؤلفكلامأمامإنهيقولأن

جزء)35!منالقرآنويكون،تزعمونكماع!س!محمدتأليفمنالقرآنيكون

صفحةستمائةصفحاتهوعددتقريبًا،6(000)اَياتهوعدد،سورة(11)4و

الاَياتمنالهائلالعددهذافييكونذلكومععامًا23علىونزلتقريبًا

ذلكعلىفمثالًاالإعجاز،هذامثليفعلأنالكمبيوتريعجزعدديإعجاز

الآتية:الكلماتبعض
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تكررت)الاَخرة(وكلمة.كلهالقرآنفي(1511تكررت)الدنيا(كلمة

ولازيادةلاالعددبنفسجاءتونقيضهاالكلمةفهناكله.القرآنفي1()15

منيتكونكتابفيواحدةكلمةيذكرالذيالعدديالإعجازهذافمانقص

منهائلوعددآية0006منيتكونالآياتمنوعددسورةا41وجزء03

العددبنفسالهائلالكمهذاكلفيالكلمةهذهتتكررذلكومعالكلمات

ذلك:أمثلةومنونقضيها؟!كلمةتكرار

العددالكلمةالعددالكلمة

42الرجل88الملالكة

42ةالمرأ88طينالشيا

لرغبةا61لجهرا

هبةلرا61لعلانيةا

05لنفعا541ةلحياا

05دلفساا541لموتا

57لمصيبةا11بليسا

57الشكر11منهالاستعاذة

فيمسلمكلعلىالمفروضةالصلواتبعددمرات)خمستكررتوالصلاة

السنة.أشهربعددمرة(21)الشهركلمةوتكررت.اليوم

التكراراتهذهكلهلمرة)365(السنةأيامبعدداليومكلمةوتكررت

؟!الأخرىهيالصدفةوليدةالدقةبهذهالمحسوبة

الإعجازءهذهمنالكثيرويوجد

كلمةوذكرتمرة32الكريمالقرآنفي(المياهإأيالبحاركلمةوذكرت

البحاركلماتعددجمعنافإذامرة13الكريمالقرآنفي(اليابسة)أيالبر

علىفسنحصل)32+13(البركلماتوعددالكريمالقراَنفيالمذكورة
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تقسمالبحركلماتمجموع:كالاَتيبسيطةمعادلةبصنعقمناوإذا،54المجموع

=501*45:)32هكذا%ا..وضربوالبحرالبركلماتمجموععلى

.11111111111071%

%ا55وضربوالبحرالبركلماتمجموععلىتقسمالبركلماتومجموع

9888888888028%.=ابؤ..ك!45ت)13هكذا

الذيالمعجزالناتجهذاعلىنحصلالبسيطةالمعادلةهذهبعدوهكذا

علىالمياهنسبة:أنإلىتوصلالحديثفالعلمقرنًا14منالقرآنلهتوصل

الأرضيةال!رةعلىاليابسةونسبة.1071%1111111111=الأرضيةالكرة

نحصلفإنناالثانيالعددمعالأولالعددجمعناوإذا.9888888888028%-

جهذاقولكفمابالفعلالأرضيةالكرةنسبةمجموعوهو001%الناتجعلى

ولكن،يكتبولايقرألاالذيالأميعلممنهيأمصدفةهذههلالإعجاز

منيتكلمألابانهالاَتيالنبيعنالمسيحنبؤةوصدقةالكريمالقرآنصدق

ويقولالوحيمنيسمعأنهعلىيدلفهذابه،يتكلميسمعماكلبلنفسه

)وَمَا:يقولحيثوجليةواضحةبصورةالكريمالقرآنبهأقرماوهذاللناس

برللّهفاسجد،النجم:3-هأ!!اَئفُوَئ!شَدِيدُيُوشَإِلاوَشٌهُوَإن!المر3ًعَنِينَطِقُ

العظيم.الكتابذلكحملةمنالمسلمينمنأثكلهواشكلِ،العالمين

الإعجازوليسالكريمالقرآنفيالعدديالإعجازبعضهذا:أقولوأنا

والكونيوالفلكيالعدديالإعجازعنتتكلموكتبمجلداتفهناككله

إلخ...والطبيوالعقليوالهندسيوالجيولوجيوالعلمي

الحريم:القرأنصحشثبوت:ثانيا

الأخرىالجهةومن:والمسيحيةالإسلامكتابهفيخليلإبراهيمالشيخيقول

الذيالوحيعلىإلايحتويلاإنهالكريمالقراَنحولشكأدنىيوجدفلا

تنزيللحظاتوفيلاَخر،وقتمنعليهالوحيتنزللقدلج!شدمحمدعلىنزل
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قلبظهرعنيحفظوهبأنيكلفهمولالصحابتهيبلغهمافسرعانعليهالوحي

مكانهفيالتنزيلموضعيعينمناسبةوكلمرةكلوفييكتبوهأنبلفحسب

صحابةإلىالصدورفيوحفظهبكتابتهعهدبتمامهفالقرآنوهكذاالمناسب

.عهدهفيالمئاتبلغواالذينعي!بخلاالثهرسول

ضف:بحرالصديقابيعهدثيالأولالمصحفجمع

ففثابتبنزيدإلىالأولالخليفةبكرأبوعهدعن!النبيوفاةإثروعلى

قدعت!اللّهرسولصحابةوإنبه.موثوقمصحففيالقرآنتجميعمهمة

زيدفجمعالجلد،منقطعأورقاقعلىط!س!النبيعلىتنزلالذيالوحيدونوا

فيالصحابةحفظهمامعومراجعتهامقابلتهاوبعدهذه،كلف!ئابتبن

إطلاقًاارتيابولا(مجلدة)أوراقمصحففيوجمعهابتنسيقهاقامصدورهم

وأصليته.صحتهحولى

ض!:عفانبنعثمانعهـدثيالمصحفجمع

وتمالمصحفمننسخسبعبتدوينالثالثالخليفةه!عفانبنعثمانأمر

الأمصارعلىالتوزيعأهبةعلىوأصبحتالكريمالقرآنحفظهبمامنهاالتثبيت

فيالسبعالنسخإحدىوجودزالوماالإسلاميالعالمأرجاءفيالمختلفة

ومماثلةالأصلطبقنسخفيبنشرهاالقيصريةالروسيةالحكومةوقامتطشقند

تمافا.الأصليةللنسخة

كانتماصيالاالأصليوالنصالنسخهذهبينتامةمطابقةنجدونحن

النسخعلىينطبقالشيءنفسوإن،الإسلاميالوطنأرجاءجميعفيتستخدم

الأولالقرنفيمنهأجزاءأمبتمامهالقرآنأكانسواءالكريمالقرآنمنالخطية

الإسلامي.للعصر

تحفيظيمارسونالمسلمونزاللاهذايومنا!سإلىاللّهرسولعهدومن

http://www.al-maktabeh.com
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وفقًاالسواءعلىوالكبارالصغاربيندائمتواصلفيقلبظهرعنالقرآن

العالمأرجاءفيالكريمالقرآنحفظةأعدادويبلغالقراءاتعلملأصول

حتىوالثه.وتلاوتهالقرآنقراءةيجودونالذينالاَلافبمئاتالإسلامي

.الآياتبعضمنهوتحفظبالقرآنملمةالمختلفةوالمللواليهودالمسيحيين

غيرأومسلمالمغربمناْوالمشرقمنعالمًاتجدلنأنكتقدملماوالنتيجة

صرحكماالخصومأولئكحتىالقرآنيالنصنقاءفيريبةأدنىيلقىمسلم

بنقائهقرنًاعشراثنىباقيًاظلكتابيوجدلاالمرجحمنإنهأمويز:ويليام

،.القرآنمثلوأصليته

+:السابعالوصهـفل!

وهذاالغيبعنيتكلمأيويتحدثآتيةأمورعنيتكلمالاَتيالنبيإن

ولمكثيرةعلومعنوتكئم،الغيبعنيتكلملأنهعلبطمحمدالنبيعلىينطبق

كتابفيالشعراوييقول-:منهاكثيرةالأشياءوهذهالاَنإلاالعلممنهايتاكد

يومإلىينتهيلاإعجازًاالكريمالقرآنفيجعلوتعالىتباركاللّه-:الغيب

ويظلالدنياوتتغيرالزمنويمفيىعطاء،الكريمللقرآنجيلكلففيالقيامة

لأنللعربلغويةمعجزةنزلقدالقرآنفإنوإعجازًامعجزةالكريمالقرآن

فيمايتحداهمالكريمالقرآنجاءولذلكالكلاموفنالبلاغةفينبغواالعرب

فيه.نبغوا

لافيماتحدتهملولأنهافيهنبغوافيماالبشرتتحدىأنبدلاالثهمنوالمعجزة

مماأكثرنفعلأنلاستطعناأتقناهأوتعلمناأننالولقالوايتقنونلاأويعرفون

إلىفيهووصلواوأتقنوهعرفوهبماياتيهمسبحانهالثهولكن،المعجزةبهجاءت

ليظهرعليهايقدرونلابمعجزةفيهيتحداهمثموقتهمفيالحضارةقمة

.يؤمنونعلهموتعالىسبحانهالثهقدرةاماموضعفهمعجزهم

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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أتقنوهفيماالمعجزةفجاءتهمفنونهوأتقنوابالسحراشتهروافرعونقومف!ن

نبوغهم،نوعنفسمنعيسىمعجزةفجاءتالطبفينبغواعيسىوقوم

ويتفاخرونبالشعريتبارونوكانواوفصاحةبلاغةقومكانواوالعرب

بأشعارهمالشعراءليتبارىالناسفيهايجتمعالتيالأسواقويقيمونبالشعراء

بمثليأتواأنالتحديوتصاعدفيهنبغوافيمايتحداهمالقرآنجاءولذلك

يقولذلكوفيعجزواولكنباَيةيأتواأنأوآياتبعشريأتواأنثم3القراَن

دوُلزأللهِأشتَطَغتُرئِنمَنِيىَأدعُوألسُورَؤثِّلَهفَأتوُ(قُلأفْتَرَنهيَقُولُونَأَتم):وتعالىسبحانهالحق

لجمدفقط3لالغوإعجازًاالكريمالقراَنكانلولكنأيونس:38،!!صَدِقِينَإنكنُغ

للعالمأكلهاللدنياوهيالرسالاتخاتمهيكلونمحمدرسالةلأنوذلك

نزللأنهللعربتحديًاتكوناللغويةوالمعجزةوحدهمللعربوليست،أجمع

غيريكونالتحديهذافإنالعربغ!رمنللمسلمينبالنسبةأما،بلغتهم

يكونأنبدلاكان:إذناللغويالأعجازعلىفقطاقتصرالقرآنأنلوموجود

الكريمالقرآنجاءهناومنكلهاللدنياولكنوحدهمللعربليسالتحدي

القرآنومزق،معجزةجيللكلليعطيالقيامةيومإلىالغيبحجابليمزق

المكانحجابومزقالمستقبلالزمنحجابومزقالماضيالزمنحجاب

باقيةزالتلامعجزاتليعطيناالغيبحجبكلالكريمالقرآدطمزقوهكذا

القيامة.يومإلىوستبقىالآنحتى

هناكأنأخبرحيثالمستقبلحجابمزقكيفالكريمالقرآنلنافروى

سياتونوأنهموكذاكذاالحياةأصلوإنقردالإنسانإنليقولوا:سيأتونمن

الضلاللكمويريدونمضلونهؤلاءلأنإليهمتستمعوافلاكاذبةبنظريات

أَنفُسِهغوَلَافَفقَوَاَلأَزضِاَلشَنَؤَتِضَققَأَلثهَدتهُخمَّاَ!):تعالىتباركالحقيقولهذاوفي

.115:الكهفأعَضُدَا!!اَلمحضِقِينَسُّخِذَوَمَاكُنتُ

http://www.al-maktabeh.com
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ويفترونكذاالخلقأصلإنويقوليضلمنوجاءالمستقبلنبؤةوتحققت

الكريمالقراَنصدقليثبتواجاءواجميعًاهؤلاءإدطونقولالكذباللّهعلى

مضلينأنأخبرناقدالكريمالقرآنإنلقلناالمضلةبنظرياتهميأتوالملولأنهم

ولكنهمالإنسانوخلقوالأرضالسمواتخلقفيسيجادلونوأنهمسيأتون

همفأينوالأرضالسمواتوخ!لقالإنسانخلقعنشيئًاأحديقلولميأتوالم

الكريم؟القرآنعنهمأخبرناالذينالمضلونهؤلاء

أخبرناالعظيمربناسبحاننقولجعلناقالوهماقالواوكونهمجاءوالكنهم

وخلقوالأرضالسماواتخلقفيسيجادلونإنهملناوقالفجاؤابالمضلين

فيوالمضلينالكفاروتعالىسبحانهاللّهالممتخداموهكذافيهما،فجادلواالإنسان

الكريم.القرآنصدقوإثباتالإكمانقضيةخدمة

فيسبحانهالثهيقولحيثالثهلرسولالمكانحجبالكريمالقرآنمزّقثم

:6(.أطه!!اَلثًرَئتَختَبَننَهُمَاوَمَاوَمَاألأَزضِفِىوَمَااَلشَنَؤَتِمَافِىر)لَهُ:العزيزكتابه

الثَزَبمن!)وَمَاتَختَ:وتعالىسبحانهالحققولإلىالناسيلتفتأنلابدوكان

سطحها.فوفالتيتلكمنأكثرثرواتالأرضباطنفيأنالاَنعرفنالأننا

ولايتبدللاالذيالكريمالقرآنفيرسولهوتعالىتباركاللّهأنبأوهكدا

أغيبكلهاالدنياعنغيبًاهذاوكانالأرضباطنفيعماالقيامةيومإلىيتغير

باطنفيأنيتخيلحتىأويعرفالقرآننزولوقتأحديكنفلم،المكان

فيعماوأخبرناالمكانغيبومزقالكريمالقرآنفجاءهائلةثرواتالأرض

.الأرضباطن

تعالمما:قولهفيلرسولهالمكانغيبمناَخرغيبًاوتعالىسبحانهاللّهوأعطى

-3!أا:الرومأ!!سَيَغلِبُوتَبَغدِغَلبَهِزمِفوَهُماَلأزَضِقألِق!اَلزُوُبمغُلِبتَ!)الرَ

ثمالعربأرضمنقريبةأنهاعلىأدنىفسرتالكريمالقرآننزولوقت

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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نألتثبتالصناعيةبالأقمارأخيرًاصورتالتيالجيولوجياالخرائطجاءت

الأماكناكثرهيالمقدسبينقربالفاصلةالمعركةفيهاجرتالتيالمنطقة

كشفهكذاالمنخفضالمكانتعنيأدنىوكلمة،الأرضسطحعلىانخفاضًا

فيهاجرتالتيالمنطقةأنذكربأنأخرىمرةالمكانغيبالكريمالقرآن

وهذاالأرضسطحعلىانخفاضًاالأماكنأكثرهيوالفرسالرومبينالمعركة

.الأخيرةالسنواتفيإلانعرفهلم

البشريللجسدبالنسبةالمستقبلغيبحجبمزقوتعالىسبحانهواللّه

العلمعنهاعجزهائلةبدقةأمهبطنفيالجنينتطورلناذكرالكريمفالقراَن

إلامراحلثلاثةأنهاعَلىالخلقمراحليصورالحديثالطبكانفقدالحديث

اللّهقالحيثالقرآفيالوصفحسبمراحلخمسىأخهاأثبتمور()كيثإن

خَلَقْنَاثُرً!ئَكِينتَ!إ2َفِىنُطْفَةجَحَلْئهُثُمَ!طِايؤسُنَ!مِّنمِنأفي!ئَنَلحقنَاوَلَمَّدْ):تعالى

أَلمحئ!أْنَهُثُؤَلَخمااَتعِكصَفَكَسَؤنَاعَطمااكمُفْعغَةَفَخَلَفنَاضةاَتمَلَقَةَفَفقنَاعَلَقَةاَقطفَةَ

.(1-214:المؤمنونأ!!اَلحلقِينَأَحْمتتنُاَللَّهُفَتَبَدكَفَفقًاءَاخَر

طينمنالإنسانخلقأنهأولًافذكرالخلققضيةتفصيلًاالقرآنحددفلقد

والطين،الطينوهي:الإنسانمنهاخلقالتيالمادةحددأنهذلكومعنى

منيتكونأنهفوجدواوحللوهأخذوهوالعلماءالأرضقيمكانكلفيموجود

والصوديوموالمغنسيوموالبوتاسيومالحديدمنها:عنصرًاعشرثمانية

العناصرنفسمنالإنسانجسمأنووجدواالمواد،منذلكوغيروالكالسيوم

العلميةالأجهزةاكتشافبعدوصورواراقبواثمالطينمنهايتكونالتي

مطابقالجنينتطورأنفوجدواالأمرحمفيماتصورأنتستطيعالتيالحديثة

الكريم.القرآنفيذكرتالتيللأطوارالدقةوبمنتهىتمامًا

لمالأمرحمداخلالخلقمراحلفيغيبالناكشفوتعالىسبحانهاللّهإن

هذالأنالكريمالقرآننزولوقتإليهيصلانيستطيعولايعرفهأحديكن

http://www.al-maktabeh.com
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قرنا.عشرأربعةمنذيعرفهاالعالميكنلمودقيقةمكبرةعلميةأجهزةإلىيحتاج

عنأخبرناحينوتعالىسبحانهاللّهأنالكريمالمْرآنمعجزاتمنكذلك

رُقُودأَ!اخماوَهُنموَتَخسَبُهُغ)!:قالالكهففيالطويلورقادهمالكهفأهل

مِتهُؤلَوَلًيم!عَلَئهِخاَطلَغتَلَوِبِاَتوَصيذِذِرَاعَيهِبَخسِطوَكَبُهُصألشِمَالأتَواَليَمِذٍذَاتَوَنُقَفِبُهُتم

.(:18الكهفأ!!رُغمامِنْهُتموَلَمُلِئ!فِرَازا

قدرةأفقدهبمرضأصبإذاالمريضأنليثبتالحديثالطبجاءثم

لاحتىوشمازايمينًايقلبأنلابدف!نهطويلةلفترةالفراشوألزمهالحركة

صحيةمشاكللهوتسببالفراشتقرحاتتسمىبقروحجسدهيصاب

الأعصابأنالبشريالجسدغيبعنأيضًاأنبأناوتعالىسبحانهواللّهخطيرة

بالألميحسلاف!نهالإنسانجلداحترقإذاوأنهمباشرةالجلدتحتموجودة

فيها:يعذبونوهمالنارأهلعنوجلعزفقال

لَذُوقُوأغَيرَهَاجُلُودًابَذَلنَفُغجُ!ودُهُمصتءُلهًانَا،رنُضلِهغسَوْفَيائتِنَااَتَذِينَكَفَرُو()إنً

.(65:النساءأ!!صَكِيمابهزاكاَنَاَلئهَ%!اَتعَذَابَ

أطرافأنوأثبتالأعصابعندقيقةدراساتإلىالعلمتوصلولقد

الإنسانيحسلاالجلداحترقفإذامباشرةالجلدتحتموجودةالإحساس

بالألم.

عليهجوابُهُوكانالقرنينذيوعنالروحعناللّهرسولاليهودسأللقد

أهلقصةهيواحدةنقطةفيإلاالتوراةفيعندهملمامطابقًاوالسلامالصلاة

تعالى:قولهفيالكهف

.(52:الكهفألتِمتفا!!وَآزْدَادُؤاسِنِب%مِأئَةِفِىكَففِهِزثَنَثَوَلبَثُوأ)

نعرفلاالزيادةالتسعولكنسنينمائةالثلاث!نعرفنحناليهودفقال

شيئًا.عنها

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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تباركاللّهأنوهيالزيادةالتسعهيمالناليكشفالحديثالعلمجاءثم

قدسبحانهالثهوأنالحساباتأدقوهوالقمريبالحسابلكونهيؤرخوتعالى

الصلاةعليهمحمدأمةحسابهوويكونيرلدأنالقمريللحسابشاء

يوم،وثلثيومًاعشربأحدالشمسيةالسنةعنتقلالقمريةوالسنة،والسلام

الذيفسبحانقمريةسنواتوتسعمائةتساويشمسيةسنةمائةوالثملاث

.والحسابالدقةبهذهالكتابأنزل

حديثفمنهاالكريمالرسولأحاديثفيكثيرةتشريحيةاستفاضاتوهناك

ذلكمثليكونثمنطفةيومًاأربعينأمهبطنفييجمعالإنسانأنأيوضح

فيهفينفخبالأرحامالموكلالملكإليهيرسلثممضغةذلكمثليكونثمعلقة

ويقصدسعيد،أمهووشقيورزالهوفاتهويوممولدهيومويكتبالروح

؟!الكافرينمنأمالموحدينمنالشخصهذاسيكونهلوالسعادةبالشقاء

كلسبقخلقهفيالقديمالثهعلمولكنأحدعلىت!كتبلاالسعادةأوفال!شقاء

فعل.

التطورسرعةبسببتتداخلقدهذهالخلقمراحلأنال!علماءوجدولقد

الأجنةعالموتوقفأشهرسبعةأبناءيولدونالذينالأطفالفيخصوصَا

كانولكنهالأولىيومًا)012(ارقبلحيًّاالجنينكانمور()كيتالكندي

صوتيعيهماوأول،فيدركالروحإليهتجئثمأمهروحعلىحياتهفييعتمد

لفرحها.ويفرحلبكائهافيبكيأمهِ

أمكبطنفيقرارًالكجعلتآدمابنأيا:يقولالقدسيالحديثوإن

عنمتكئًاوجعلتالطعامرائحةتؤذيكلئلاأمكظهرإلىوجهكوغشيت

عنالذيوأمافالكبد،يمينكعنالذيفأما.شمالكعنومتكئًايمينك

ذلكعلىيقدرفهلأمكبطنفيوالقعودالقياموعلمتكفالطحال،شمالك

http://www.al-maktabeh.com
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يخرجكأنبالأرحامالموكلالملكإلىأوحيتحملكمدةتمتفلما؟غيريأحد

تسعىقدمولاتبطشيدولايقطعسنلكلاجناحهمنريشةعلىفأخرجك

الشمتاءفيحارًّاخالصًالبنًايجريالطأمكصدرفيرقيقانعرقانلكواثبعثبها

ولاتشبعحتىيشبعانفلاأبويكقلبفيمحبتكوألقيت،الصيففيوباردًا

واعتمدتبالمعاصيبارزتنيأزركواشتدظهركقويفلماترقدحتىيرقدان

خلوتكفيبالمعاصيدوبارزتنييراكممنوتسترتعليّتعتمدولمالمخلوقينعلى

تبتوإنأعطيتكسألتنيوإنأجبتكدعوتنيإنهذاكلومع،منيتستحولم

علىالموجودةالأمممنأمةأيفيمعروفةالمعلوماتهذهتكنولمأقبلتكإليّ

توصلأوعرفهاقدالبعضكانولوغيرهأوجالينوسولاع!بالرسولعهد

العالم.فيكلهلىلطب6تاريخفيالتطورذلكقبلإليها

يتوصللمالنبويةالسنةذكرتهاالتيوالتشريحيةالطبيةالمعلوماتهذهلكن

034المفاصلأنيؤكدالطبكان6991عاموحتىحديثًاإلاالعلمإليها

قالهماوهذامفصلًا036يوجدأنهاكتشافتمحديثًاولكنمفصلًا

فيأكثرالفلسفةعلىيعتمدقديمًاالطبوكان،الشريفحديثهفيلح!شداللّهرسول

أدضُلْيِئينصِنيَخجٌدَافِؤ!مَّلَزمِنضُلِقَ!ضُلِقَمِمً)تَفنبهرِأقيلن!نَنُيؤكدالقرآنكانحين

.:7(الطارقوَألئرَاسَ!!أ

،المرأةصدرعظامهي:والترائب،ظهرهعظامهو:الرجلوصلب

يأخذ)الأبهر(الشريانأنالحدشطالطباكدوقد،حركةفيهماءأي:والدافق

الحيواناتبإنتاجتقوماناللتينالخصيتينإلممابهاويذهبفقرة)31(ادمن

اليونانأطباءكانفأينالرجلظهرعظاممنالقادمالتكوينهذامنالمنوية

عظامفهيالمرأةترائبعنأما؟والنبويالقرآنيالإعجازهذامنوغيرهم

تنتجالذيللمبيضتصلالعظامهذهأنمور()كيثالعالمأثبتفقدصدرها

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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فيالبشرخاطبالذيللّهساجدًاالكنديالعالمخروهناالبويضاتفيه

مصداقيةعلىشاهدةمعجزاتلتكونسنة0142منأكثرمنذالموضوعات

اللّهصدق:كتابهفينوفلالرازقعبدويقولعدس!،الكريمرسولناونبوة

إلىأوقردإلىإنسانأيالإنسانيتحولأنأيمكنالإنسانيسألقد:العظيم

إنسانًاالإنسانيصبحأوخنزيرًاأوقردًاليصبحإنسانًاالإنسانفيص!يخنزير

الىيلعبأويعملوهوويشربيأكلوهوفجأةيتحولأوذلكغيروُيصصي

لا.وألفلافيهاشكولاعليهاخلافلاالتيالإجابةإنخنزير؟!أوقرد

ولافيهاترددلاالتيالإجابةفإنقالهوقدبذلكالكريمالقرآنقالطإذاأما

بأمرخنزيرإلىأوقردإلىيتحولالإنسانإننعم،وألفنعمهيعليهاشبهة

القائلين:أصدقوهووتعالىسبحانهاللّهقالفلقداللّه

ئ!يَمَااَم،َيصءء:"--صصة(برء2.اَا"يرأ.--.؟ايرة.خخ-ا:ب:-اَبرايرلمءَك.اَير!

--ء-!؟--ش!كأ-.:-حِ!.-هـص-3.-في"-م!-ء
6-66،.:هالبقرة!!ألفمُتقِينَوَمَوْعِظَةوَمَاظفَهَايَديهائَمَاتينَ

تحولًاتحولواقداللّهأمربعصياناعتدوامنأنواضحوالمعنىقاطعواللفظ

ةًقِزً)كُونُو(:لهموتعالىسبحانهاللّهقالفقدقردةإلىوعامُّاوشاملًاوتامًّاكاملًا

عنهجدالولاعليهخلافولاذلكفيشكلافكانوهاالبقرة:65(!!أخَشِينَ

وتعالى:سبحانهفيكونكنبقولهيتمأنبدلاالذياللّهأمرفهو

.82،:أيس!!فَيَكُوتُلَاُبهُنيَقولَأَنشَئاأَرَادَإذَآه،أَثرٌ)إتمَأ

آيةهوإنماالتحولهذاأنووضوحصراحةبكلالشريفالنصيقرركما

كذلكشاهدةوستكونزمانهافيوالشعوبالأممشاهدتهابينةجليةظاهرة

بأنهيقطعمماجيلهابعدسيأتونمنلكلأيأوانهابعدوالشعوبللأمم

حدوثهاسبقوتؤكدإليهاوتشيرعليهالتدلالمتعاقبةأجيالهافيللناسستظهر

لأهلموعظةف!نهاوقتهاالعصيانمنالناسمنعتوكمابوقوعهاوتقطع
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إلىعصوامنبتحولوقعماليؤكدالكريمربناقرآنويعودبعدها،الإيمان

العظيم:بالنصقردة

.(11:661!عرات!!قِرَ"خشِب%لَممكوُنُوأقتناَخُهُوأعَنْهُئَاعَتَؤ(عَنفَلَئَا)

وتعالى:سبحانهربناالثهبقولوذلكخنازيرالىمنهمالبعضتحولقدكما

وَعَبَدَوَاَلخنَاَزِيرَةاَتتِرمِئهُمُوَجَعَلَعَلئهِوَغَضِى%أللهُلعَنَاُمَناَفؤعَندَمَثُولَ!لكبمثَزينأُنَئئكُمهَد)قُد

6،.0:المائدةأ!!ألشَبِيلِسَوَث!عَنوَأَضَلئ!بمشَزأؤُكَعكَاَلطغوتَ

فيالقومشاهدهاقدالاَيةهذهبأنيقطعومماالثه،وصدقاللّهقالهكذا

نزلطمنأماجيلها،بعدأمرهاوتواترخبرهاوتأكدحينهافيوعايشوهازمانها

همومناليهودمنتعلنهوماتقررهماإلىواستمعواعهدهمفيالكريمالقرآن

يسألوالمبعدهمهمومناليهودأنرغمفيهايختلفواعنهايسألوالمبعدهم

ماكلالسؤالويكررونيسألونكانوااليهودأنرغمفيهايختلفواولمعنها

.والتصديوالتأكيدوالتقميىللبحثيمكنلاماوكليمكن

خطرماكلوعنالقرنينذيوعنالروحعنعتيطمحمذاسيدنافسألوا

يأموسيسألوافقدوشانهمحالهمهوفهذاطويلَاوألحواكثيرًاوطلبواببالهم

العظيم:نصهفيالكريمربناقراَنيقولذلكوفيكثرهومامنهطلبوا

أَرنَافَقَالُوَالِكَذَسَأَلوُأمُوسَر+أَكْبَرَمِنآلسَّمَاَء"فَقَدْمِّنَعَلَئهغ!بَاتُنَزِّلَأَناَلكِئَفأَخلُ!ئَفكَ)

للثدفَعَفونَاعَنالبَبتَتُمَاجَاَءَتهُصُبَغدَمِنالعضلَاَتخَذُوائضَألضفَعقَاءلظفمِهغفَأَخَذَئقُصُجَفرةألئَهَ

.،1؟53النساءأ!!ئبِينَاسُفطتامُوسَئائتنَاوَهَ

وإلىقردةإلىتحولوامنمنهمأنتقررالتيالاَيةهذهعنيسألواولمإنهمأما

رأواحيثالكريمالقرآنبهقالماصدقيؤكدالأمرف!نحقيقيُّاتحولًاخنازير

صدقًافكانتأمرهاوشاعخبرهاذلكبعدتواترثمالاَياتتقررهماوشاهدوا

.شاهدوهوحقًّاراوه

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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سيشاهدونجيلنافيهابماالتاليةالأجيالفإنالشريفالنصيقرروكما

كافت.أنهاعلىوالبرهانوقعتأنهاعلىوالتأكيدالاَيةهذهعلىالدليل

خلقمنوأسرعوأيسرأسهلخنزيرأوقردإلىالإنسانتحولأنشكلا

وأأسرعهومااللّهعندليسأنهملاحظةرجاءمعترابمنأصلًاالإنسان

استجابةهوإنمايحتويهومافيهمابكلالوجودكلفالوجودأسهلأوأيسر

الكافبينكانبمابلوتعالىسبحانهأمرهمنكانلماومطلقةكاملةفورية

ماوقتفيخنازيرإلىأوقردةإلىتحولواالذينالرجالفإنوبذلك،والنون

التيالصفاتهذهوتدبيرهومشيئتهوتقديرهاللّهبأمرفيهمكانتماوجيل

ولاوقدرهوفرضهوقررهبهقف!لماالنهأمربعصيانهموظهرتكذلكتجعلهم

قدمماعصرإلىعصرومنآخرإلىجيلمنتتناقلالصفاتهذهأنشك

فإنهاتنحتقدالصفةهذهتكونأنبعدإذحالةفيبعضهاتظهرأنيحدث

الكريم.القرآنبهقالماصدقعلىوبرهانًاودليلًاآيةلتكونعادت

ماجيلوفيماوقتفيخنازيروإلىقردةإلىتحولواالذينالقومفإنلذلك

وعليهمفيهموظهرتكذلكتجعلهمالتيالصفاتهذهاللّهبأمرفيهمكانت

جيلمنتتناقلالصفاتهذهأنشكولا.بهقف!لماأمرهبعصيانهماللّهبأمر

البعضأنشكولا.حالاتأوحالةفيبعضهاتظهرأنيحدثقدمماجيلإلى

القليلفيإلاالإن!سانمنشكلًاالقردإلمماأقربإنسانًاوأكثرمرةرأىقدمنا

منفيهمأجدادمنينحدرشكلاالإنسانهذابأنيقطعالإنسانيجعلالذي

برأسالمصيفمنطقةنهايةوفي0691عامفيعثروقد،بيقينالقردةمنهو

تكونتكادضيقةجبهتهالعاشرةعلىعمرهيزيدلاطفلعلىالخلاءوفيالبر

أنفهوفتحاتالمسطحبالمثلثالشكلقريبوهيرأسهيبدأحيثمعدومة

أطولوذراعهأسنانهمنأطولوأنيابهواسعوفمهبروز،وبلاواسعةمستديرة
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نوعًاطويلةبأصابعوتنتهيساقهمنتصفمنأبعدإلىيصلحيثالمعتادمن

ويجلسيدركأويعيولامفهومةولاواضحةغيربهمهمةإلايتكلملاوهو

مقوسساربأيديهمممسكًاوقامبأيديهمالأطفالأقامهماف!ذاالقردجلسةدائمًا

قليلةمظاهرفيإلاالقردعنيختلفولاأربععلىساريديهتركواماف!ذاالظهر

نأوقبلجسمهالشعريكسولاوكذلكالعاديالإنسانلونلونهأنأوضحها

أمرهشاعأنبعدماتالمعمليةوالدراسةالعلميالبحثموضعفييوضع

.خبرهوذاع

قردًالكاناختفتلوعليهالظاهرةالإنسانيةالصفاتأنعلىذلكيشيرألا

إلىا!سِلاموسىسيدنازمنفيأحدهاتحولسلاسةمنينحدربدلاإنهتمامًا،

علينا.يعرضفيماصفاتهبعضظهرتاجيالعدةوبعدحقيقيقرد

بعضفإنالقردةمنبدلًاكذلكخنازيرإلىالناسمننفرتحولأما

ونشرتهاالعلميةالجهاتأثبتتهاحالاتفيظهرتقدالشكليةالصفات

الصادرعددهافيالأوسطالشرقجريدةنشرتفقدالعالمومجلاتصحف

وضعت:نصهماماليزياالطفلذيلأعنوانتحتا849فبرايرأ0بتاريخ

طولهيبلغذيللهمولودًاالماضيديسمبرمنوالعشرينالسابعفيماليزيةامرأة

اللونإلىيتحولالداخلمنالطفلفمأنبالذكروجدير،بوصاتثلاث

أربعاء.يومكلالأسود

نصه:ما8491فبراير25بتاريخالصادرعددهافيأكتوبرمجلةنشرتكما

بذيل8391ديسمبر27فيزولوكارنيولدكوالالمبوربالعاصمةماليزيافي

سقفأنالمولودهذافيالعاديوغيرالغريبالشيءوأما،بوصات3طوله

.أسبوعكلمنالأربعاءأسودعلىأزرقلونإلىيتحولفمه

وقريبةوواضحةمكبرةصوزاأكتوبروأيضًاالأوسطالشرقونشرت

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


-*جميل!1طفقود093-

نصفحوالييبلغالذيالذيلهذاأنشكولاالواضحالطويلبذيلهللطفل

ليسفهووالاحتمالاتوالمعانيالقياساتبكلذيلهويزدلمإنالمولودطول

عنشكلهفيتمامًايختلفوهوعصعميى،امتدادأوعظمينتؤأوفقرىببروز

الطفلفملونتغيرأنكماخنزير،ذيلهووإنماالكلبأوالقطأوالحصانذيل

صفةكذلكفهيمحددويومأسبوعكلواحدليومأنهولومسودأزرقإلى

لهسابقجدمنالصفاتهذهبعضورثقدأنهإلىلتشيرالذيلإلىتضاف

إلىإنسانمنيومًاتحولأنتؤكدأكبرومواصفاتاكثرصفاتيحملكان

جيلنافيالاَياتهذه،شاهدناهكماأنهشكولاوقدرتهاللّهأمرخنزير..

ولاالآننعلمهالاأخرىأدلةكذلكسترىالقادهةالأجيالف!لنالمعاصر

فيالناسلكلآيةسيجعلهاأنهقررقدوتعالىسبحانهالثهأنإذحالئابهاندري

لرسو!مصفأقيهع!؟!لهأصريينم!!ليرشثونا!جبهموبعفز!كم

الكريمءوالقرآن

وشواهدماديةأدلةمنوالأبحاثالدراساتتقدمهمانعطيكمبنافهيا

فيه.ووردبهجاءماكلفيالكريموالقرآنالرسولصدقعلىعملية

اشتدفلماوإليهمنههدىالثهوزادهمبربهمآمنوافتيةعنهيالقصةإن

حيثكهفإلىبدينهمفرواملكهممنوالعصيانوالبطشقومهمفيالكفر

ورأىمختلفًا،جيلًافشاهدواأقامهمثمالسنينمئاتوتعالىسبحانهالثهانامهم

فيوجلعزالثهمنآياتوكان!غريبًاوشيئًاعجبًاأمرًاومنهمفيهمالناس

فإنموتهموبعدحياتهمفيكهفهمفيأمرهممنكانماثمقيامهمثمنومهم

وهيالقصةهذهعلىالسورةهذهواسمالكهفسورةفيمدونةكاملةقصتهم

:يقولالسورةفيالقصةوأول،261:9آيةمن

.،9:الكهفأ!!عاءَايختِنَامِقوَاَلزَقيرِكاَلُؤأألكَففِأَضخَمَيأَنخسِئتَأَش)
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الرقيمأنالآنوحتىكتبنافيوالثابتفيناوالشائعبينناالمتداولكانولقد

ويكونونسبهمالكهفأهلأسماءفيهارقمتالتيالصحيفةأواللوحهو

اللوحأوالصحيفةوأصحابالكهفأصحابأيوالرقيمالكهفأصحاب

نصمعيتعارضشكبلاوهذا،أسماؤهمعليهاسجلتالتيالقائمةأو

هذافياختلفوقد،القليلإلامعروفغيرعددهمأنمنالكريمالقرآن

الكريم:بالنصوذلكوسبعةثلاثةبينفيماالعدد

وَيَقُولُوتبِانغَيبِ-رتَجَا!طبهُغسَادِسُهُئمخَمْسَةوَيَقُولُوتزَابِعُهُزءطبُهُزثَنثَةسَيَفولُونَ)

وَلَالتَشَفتِطهِ!يمعِ!إءًالَّافِيهِختُمَارِفَلَاقَلِ!طإلًايَغلَمُهُنمئَابِعِذَ!مأَغلَمُزَزقُل!نبُهُغوَثَامِنُهُمْسَتعَة

.(22:الكهفأ!!أحًدامِّنْهُرفِيهِر

الكهفعلىصحيفةأوقائمةأولوحةيوجدلاانهويقينًاتمامًايقطعمما

لوحةبذلكتخصلاالرقيموأن،رقمهموتبينعددهملعرفوإلابأسمائهم

اختلفتكذلكعددهمفيالاَراءاختلفتوكما،قائمةأوكتابأوصحيفةأو

فيالكهفإن:فقيلقيامهمثمونومهموجودهموتاريخكهفهممكانفي

الأبيضالبحرمنبالقربأفسوستدعىبلدةوفيبلتركيافيالأناضول

أنهمتاريخهمعنوقيل،عمانمنبالقربوانها،الشامفيإنهابلوقيلالمتوسط

الميلادقبلا84-176حواليالرابعانتيوخوسالسلوقىالملكعهدفيكانوا

138ا-17حواليهادريانوسالرومانيالإمبراطورعهدفيبل:وقيل

.ميلادي152-942حواليدقيانوسزمنفيبل:وقيلميلادية

والأجيالالمعاصرالجيللهذايكشفأنوشاءوتعالىسبحانهاللّهأرادأنإلى

العظيمربناقراَنصدقعلىأكيدةإيجابيةوأدلةجديدةماديةشواهدعنالتالية

إليه.أشارأوعنهقصأوجاءأوأوردهماكلفي

عمانمنبالقربالأردنشرقفيكهوفبوجودالأنباءتواترتفلقد
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بالرجيبيسمىكبيرتلأوصغيرجبلفييوجدال!يإثارةوأكثرهاأقدمها

عربأنالنظرلفتوقدالرجيبأيباسمهفيهايقعالتيالقريةوسميت

يأوالباعزالقوافلطريقيقصدونالجوافلطرقأحاديثهمفيذكرواالقرية

باء.والميمجيمًاالقافينطقونفهمالماعز

جبلويكونالعربيةباللغةالرقيمهيالشائعةبلغتهمالرجيبتكونفهل

العلومرابطةرئيسظبيانتيسيرمحمدالأستاذوبدأ؟!الرقيمجبلىهوالرجيب

فتبينوالفنيةوالإداريةالم!عمليةبالأجهزةمستعينًاالبحثبالأردنالإسلامية

منوذلكالرقيمباسمالقريةهذهذكرتقدوالجغرافياالتاريخكتبفيأنه

وضعهالذي،البلدانأمعجمكتابهفييقولالحمويياقوتفالعالم،قرونعدة

قصبةوكانتالشامأطراففيبلدعمان:نصهماالهجريالسادسالقرنفي

بفرقآخر:موضعفيويقولوالرقيم.الكهفمنهاوبالقربالبلقاءأرض

كبارمنأيضًاوهووالمقدسي.الرقيملهيقالمدخلأ!ثامإأطرافمنالبلقاء

نصه:ما(الأقاليممعرفةفيالتقاسيمأحسنأكتابهفيزمانهفيالجغرافياعلماء

كتبمنأخرىكتبوفي،عمانمنبالقربالأردنشرقفيبلدالرقيمإن

الرقيم.تلأوالرقيموجبلالرقيمقريةتذكروالجغرافياالتاريخيةالعلوم

الرقيمأصبحتالحاضروقتنافيالقريةهذهاسممأصلفيالبحثبدأمذ

ممنغيرهمومنمسلمينمنالعالمأنحاءنحتلفمنعلماءمنالزيارةموضع

قدمًاقررهأنسبقماتؤيدوكلهاالكتاباتوتوالت،والتقميىالبحثيريدون

أبوالشيخالعالمفيقول،الرقيموصفةواسممكانتحديدمنوالعلماءالباحثون

نامهأسفركتابهفيباكستانفيالإسلامعلماءكبارمنوهوالمودوديالأعلى

فيفيهوجاءالإسلاميةالدولبعضإلىبهاقامالتيرحلتهعنالقراَنأأرض

المجاورونالسكانويعتقد،الرقيمالكهفأالغارهذازرنا0691يناير01

http://www.al-maktabeh.com
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موجودونالكريمالقرآنفيذكرهموردالذينالكهفأصحابأنالموقعلهذا

قريةتوجدمنهمقربةوعلىعمانعنأميالسبعةنحويبعدالذىال!غارهذافي

يأرؤيةمننتمكنلمالكهفدخولناولدى،الرقيم:القديماسمهاصغيرة

وقدالشمسسطوعمنالرغمعلىعليهمخيمًاكانالظلاملأنداخلهفيشيء

فيمنحوتةحجريةآثارقريبةأمكنةوفيالغارهذافوقتوجدأنهلاحظنا

عنتزاورالشمسأنلاحظناكما،قديمزمنإلىتاريخهايرجعالصخر،

غروبها.لدىعنهوتملبزوغهاعندالكهف

المصادرمنثبتطوربماالرقيمأصلًاهيالرجيبقريةأنتأكدوعندما

الرقيمباسمهاذكرهامنسابقةكثيرةقرونعدةإلىترجعالتيالقديمةالعلمية

7791فبراير6في478رقمالرسميالبلاعالأردنيالوزراءمجلسأصدرفقد

الكشفتمفلقدإذنإليها،الرقيم:القديماسمهاص!اعادةالرجيباسمبتغيير

الأردنيةالآثاردائرةقامتفقدذلكوعلىالقرآنقالكماالرقيمكهفعن

بدايةفيالرسميةالتقاريرذكرتالذيالموقعهذافيوالتنقيبالحفربأعمال

الرقيمجبلهوالارتفاعقليللجبلالجنوبيالسفحعلىيقعالموقعأنالبحث

كماواسعمدىإلمماعبرهاالبصريمتدواسعةوسهولخلابةمناظرعلىيشرف

عنبعيدالمارةعنمنزويالموقعوأنوالعبادةالتأملإلىفيهاالنظريبعث

كيلوثلاثمسافةالعقبة-الكرك-مأرباعمانطريقوعنالمعبدةالطريق

قربإذاإلاإليهينتبهأنولاالطريقمنالماريراهأنيمكنلاوالكهف،مترات

وعلاليومطوالالشمسويرصدالقبليةالناحيةإلىيتجهوأنه،ووصلهمنه

عندماالشمسأناتضحفلقد،متتاليةأعوامولعدةالسنةفصولطكلمدى

داخلهإلىتنفذأندونالكهفبابمدخلإلىتدخلأشعتهابعضفإنتشرق

منأشعتهادخلتالغروبكانإذاحتىالأشعةهذهتنسحبرويدًاورويدًا

تمامًا.تغربأنإلمماتتجاوزهلامحدودمكانوإلىقليلبقدرالشرقيةالجهة
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التيفجوتهإلىتتعداهولاالمدخلمنالشروقعندالشمستدخلوهكذا

وهذهالفجوةعنأيضًابعيدًاولكنالغروبأشعةتدخلوكذلكتتوسطه

لأداءكافيةالغروبعندوالمتأخرةالشروقعنالمبكرةالصباحيةالأشعة

الكهفاهلتضمالتيالفجوةإلىتصلاندونالكهففيالصحيةمهمتها

الكريم:اللهويقولالحكيمالثهآياتمن

اَلثئصَالِذَاتَتقرِضُهُمْغَيَبَتلَ!ذَااَفيَمِينِذَاتَعَنكَففِهِضئزوَرُطَلَعَتإذَااَلشَتسَوَتَرَى5)

وَلئالَهُءمجدَفَلَنيُصلِلوَمَىآلمُنتَد!هُوَاَلئهُيَهدِمَناَلئةِءَايَختِمِنْذَلِكَنِنْةُفَخوَؤفِىوَهُئم

.،:17الكهفعُيشِدا!!أ

يمينعنواحدةغرفتينعلىالكهفداخلوالتنقيببالبحثعثروقد

عبارةأنهاأيالحجرمنصندوتانمنهماكلوفي،يسارهعنوالأخرىالداخل

منواحدلكلفهلالغربيةالجهةفيوأربعةالشرقيةالجهةفيقبورأربعةعن

متبعًاكانكماللتمويهوآخرصندوقلهأمفيهدفنالذيصندوقهالكهفأهل

الرأييستقرأنقبلللكلبأعدقدالصناديقهذهأحدوأن3الدفنفيقبلمن

رسمإذالكلبصندوقالبابمنبالقربوجدحيث؟!البابعنددفنهعلى

نأبوضوحالقديماليونانيبالخطرموزوتحتهكلبرسمفوقهالبابحائطعلى

كلب.صورةالرسم

ثلاثةهلقبورهممنظهربماحتىالكهفأصحابعددفياختلفبذلك

يقولإذكلبهموثامنهمسبعهأو،كلبهموسادسهمخمسةأو،كلبهمورابعهم

رَلخا!طبُهُنمسَاصئُحهُنمتهَسَةوَيَقُولُرتَزَابِعُهُز!طبُهُزثَنثَةسَيَقُولُونَ):الكريمربناقرآن

ا،فِيهِختُمَارِفَلَاإلاقَلِثطمًايَغلَمهُتمبِعِذَتِهِمأنمَرًلأمُل!فبُهُنموثَامِنُهُخسَتعَهوَيَمُولُوت!آلغَيب

.،22:الكهفأ!(اأَحَائِنْهُضفِيهِرجمهِروَلَالحمئتَفت7ِ!!إ

العظيم.الثهوصدققالوافقدوصدقًاوحقًّا
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أنهاووجدواالكهفأهلنقودعلىالتنقيباعمالعلىالاَثارعلماءعثروقد

الأردنشرقفتحالذيتراجانالإمبراطورعهدفيالناسبهايتعاملكانمما

عامأصدروقد،والأوثانالأصناميعبدكافرًاظالمًاوكانميلاديةا.آعام

للأصناميتقربولاللأوثانالقرابينيقدملامنكلب!دانةيقميىأمرًاام12

النومعليهماللّهضربحيثالكهفإلىبدينهمالصالحينمنالنفرهؤلاءففر

804عاممنحكمالذيثيودوسيوسالصالحالإمبراطورعهدفيقامواحتى

الإمبراطور.هذاعهدمنونقودحليبالكهفوجداذميلادية054الى

تمامًاتقابلالتيوهيميلاديةسنةثلاثمائةهينومهممدةتكونوبذلك

الكريم:قرآنهفيالقائلوسبحانالقمريةالسنواتمنوتسعةثلاثمائةوتحديدًا

12.ه:الكهفألشفا!!وَاَزْدَادُوأسِنِببرمِانَةَفِىكَقفِهِزثَئَثَوَلبَثُوأ)

علىمرتكزةمستديرةأعمدةأربعةعنالكهفوسطفيالحفروكشف

بالبناءالمكانفوقبنيتصومعةهناكوأنالصخر،منمقطوعةقواعد

واعليهازيادةأوتغييربدونالصومعةهذهحولواالمسلمينوأنالبيزنطي

للوضوءأباريقوحولهاجانبهعلىبئرفوهةبهوجدمسجدإلىمنهانقص

داخلمحرابوُجدكما،الأذانلأداءسطحهايستخدمكانمسقوفةوغرفة

بناءقاموقدمختلفةعهودفيمرةمنأكثرالمسجدهذاجددوقدالمسجد،

117سنةفيأيهشامابنهثممروانبنالملكعبدزمنفيمرةلأولالمسجد

الحكيم:بنصهالكريمالقرآنبهقالماوهذاهجرية

شًزَعُونَإذفِيهَآلَاهـنبَالتمَاعَةَوَأنصَقاَفَهِوَغدَأَيرليَغدُوَأعَلَتهِتمأَغثَزنَالِكَ)وَتً

عَلَيهملنًتخِذَثأَترِهِئمعَلىغَلبَوُأالَذيىقَالَبهِرأَغلَمُزئهُثمبُضيئاعَئيِمائواْفَقَالُوأأَئرَهُمبتضَهُغ

2،.1:الكهفأ!(تَ!جِدا

قرونستةمنيقربماإلىتاريخهايرجعالتيالكهفأهلقصةهيهذه
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ومختلفجوانبهاوكافةحقائقهابكلأوردهاالقرآنونزولمحمدرسالةقبل

المسجدبناءمنقولهبعدقرنمنأكثربعديحدثسوفماأوردكماأبعادها

الحكيم:النصفييقولهماصادقَاوكانوالنبوءةبالنبأفجاءعليهمبنيمافوق

.،13:الكهفأ!!هُهىوَزِذتَهُزبِرَبِّهِرءَامَنُو(فِتْيَة!اَلْ!إِخهُت!نَجَأَهمعَلَيكَنَقضُغًنُ)

حيثقومهولاهويعلمهالاالتيالأنباءمنالغيبعنعنبمحمدويتكلم

الكريم:القرآنفييقول

اتغَرَقُر!هُإ%إحَنًئبَغياوَعَذوًاوَخؤدُهفِئعَؤنُبملنعَهُزألجَخرَبلَإشثمبِبَنِئوَبخَوَزنَا)!

قَئ!عَصَئصًوَقَذإلَقَ!اَلْم!لِمِل!مِنَوَأناإشرَءيلَنجواّي!ألَّذِىَءَانًتإلالَآالَهَأَنهءَامَنتُقَالَ

عَنألتاسِشِنَوَإنكثَيراإيَة!فَلَ!لِمَنْلِتكَوُتبِبَدَنِكَشُجّيكَفالؤمَ!اَ!فْسِدِينَمِنَكنت

.-09،29:أيوئس!!لَقَفِلُوتءَايتِنا

خرجالذيفرعونأنعلىاجديدٌتأكيدًاالكريمالقرآنيضيفوهكذا

عندهموسىتربىالذيالأولالفرعونيكونأنيمكنلاوقومهموسىيطارد

حدودفيتكونأنلابدلآياتهموسىعرضفيمرتالتيالسنواتعددلأن

عدةاستمرتمنهاواحدةلأنعشرينإلىتصلوقدتقل.لاسنواتعشر

تجاوزقدالأول!الفرعونعمريجعلمماالإنتاجوقلةالجدبآيةوهيسنوات

جيشبقيادةالسنهذهفيهومنيقومأنيعقلولاسنينوعشرالمائةأوالمائة

فيآخرفرعونهوذلكيفعلمنولكنالبحر،بهويجتازأرضهمنبهويخرفي

أثناءطبيعيةموتةماتقدالأولالفرعونفيكونولحربللقتالطمناسبةسن

يقللاالثمانينمنيقربمافرعونعمريكونأيمصرخارجموسىوجود

قليلًا.إلازادإذايزيدلاالتسعينأو

فرعودنابنوهو-الثانيفرعونأنوصريحواضحبلفظيؤكدوكذلك

ولاالبحرأسماكتأكلهلمبدنهوأنالجنودغرقكماالبحرفيغرققد-الأول

وسيراهبدنهاللّهحفظبلوفسادوتهتكتلفمنالغرقيصبهولمحيواناته

http://www.al-maktabeh.com
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منقرنًاعشرثلاثةعلىيزيدماوبعداللّه،اَياتمناَيةلتكونبعدهالناس

والكشفالبحثوسائلوتتسعالعلميتقدمالكريمالقراَنقولمنالزمان

هووماالاَثارعلىمسطرهوماويترجمالهيروغليفيةاللغةمفتاحإلىويهتدي

نأفيجدالثابتالتاريخالعلمفيقرأالسنيناَلافمنذالأحجارعلىمنقوش

فيالميلادقبلعشرالثالثالقردطأواخرفيكانمصرمنإسرائيلبنيخروج

الثاني،رمسيسبنمنبتاحوهوعشرالتاسعةالأسرةفراعنةأحدعهد

الاَلةبيتأيبرترممدينةبناءفيإسرائيلبنيسخرالذيهوالثانيورمسيس

بناءوأيضًا1883عامنافيلالفرنسيالعالمبواسطةفعلًااكتشفوقدتوم،

ام289عاماكتشفتوقد(رمسيس)برباسمملكهعاصمةلتكونلهمدينة

عثرفقطسنةمائةومنذحمزةمحمودالمصريالعالمبواسطةالبحريالوجهفي

لفراعنةمومياءأربعيننحوعلىالجبالكهوفأحدوفيالصحراءفيالباحثون

درجةإلىسليمةالمومياءوجدتإذالثانيرمسيسهووأكثرهمأظهرهممصر

فيالكهفهذاإلممادفنتحيثمننقلتفلقد،الدهشةكلالدهشةأثارت

وقدسببهولاالنقلهذاتمالزمانمنقرنكمبعدتحديدًايعرفولاالجبل

كانتفلقدذلكمنوبالرغمإليهثمالكهفهذاقبلمكانإلىتمالنقليكودن

ليناممضجعهإلىأوىلشمخصوكأنهالكيانهاحافظةسليمةالتقاريرذكرتكما

حتىفيهواستقرتالمصريالمتحفإلىنقلتثمبعد،يمتولملحظاتمنذ

منومعمليًّاعلميًّالفحصهاباريسإلىخرجتحيث7691عامسبتمبر26

العالم.فيمستوىأعلىعلىومصريينفرنسيينعلماء

وقدام779عاممايو01فيالمومياءعودةحتىالدراسةواستمرت

تبينالتيالزيروجرافيوأشعةالعاديةالأشعةالمومياءدراسةفياستخدمت

نوعوهييوليتوجرافيتسمىبالألوانثالثةوأشعةوالعضلاتالعظمدقائق

فيوآخرفيهالفحصتمالذيباريسمعملسوىيعرفهالاالأشعةمنجديد

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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ويحكيوعظامهوعضلاتهبأنسجتهالجسدتفاصيلكلتوضحوهيأمريكا

كبارمنلفيفقدمهالذيالعلميالتقريرأوضحوقدتفصيلًا،الجسمتاريخ

عمرًاعاشوأنبالصلابةتتميزالثانيرمسيسمومياءأنومصرباريسأطباء

وأنء،الشيبعضالظهرمحنيأيامهآخرفييسيركانوأنهعاماالتسعينيبلغ

كانبلوالتهاباتهاأسنانهمنيعانيكانأنهاتضحكماخفيفطعوجفيهارقبته

طبيعية.ميتةماتوأنهفكهفيخراجعنده

ابنمنبتاحمومياءلوريتالأثريالعالمتحديدًااكتشف8918عاموفي

اكتشافه:تقريرفيويقولالثانيامنحتمبقبرفيالجثثمنغيرهامعرمسيس

يكنبرموتهلأنمثلهملكلدفنيجبكمامهيأيكنلمانهالقبرآثارمنظهرإنه

عثرحيثبطيبةالملوكواديمنالمومياءونقلتخاص،قبرلهيهيأفلممنتظرًا

في8لدراستهاعنهاالأربطةرفعتمحيثبالقاهرةالمصريالمتحفإلىعليها

والبحثالفحصوسائلاستخدمتأنالىالدراسةواستمرت7091يوليو

الحديثةء

ضوءفيالمقدسةالكتبأدراسةكتابهفيبوكايمورش!الدكتورويقول

فيالمومياءهذهفحصاثناءوفينصه:ماالمومياءهذهعنأالحديثةالمعارف

المليجىالطبيبانقامفقدخاصةدراساتبمبادرتيبدأتام759يونيو

مصطفى/الدكتورقامحينعلىالسينيةبالأشعةطبيةبدراسةورمسيس

القفصجوفبدراسةالصدريالقفصجدارفيئغرةبفضلالمنيلاوي

وقدمومياءعلىالداخليبالمنظاردراسةأولبذلكحققوقدوالبطنالصدري

ولكننفسهالجسمداخلجدُّاالهامةالتفاصيلبعضوتصويربرؤيةهذاسممح

ثغرةمععديدةعظيمةآفاتملاحظةهوالدراسةهذهمناستنتاجهيمكنما

إذابماالقولالاَنممكنًايكونأندونقاتلًامنهابعضًاكانربماالجسممادةفي

إماماتقدالفرعونفهذا،فرعونموتبعدأوقبلحدثقدبعفمنهاكان
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معًا.للسببينربماأوغرقهِسبيقتجدُّاعنيفةرضوضبسببدماماغريقَا

فيالقاتمالجرانيتمنحجرعلى(بترى)فلندرسالأثرىالعلامةعثركما

ثلاثةعلىيزيدارتفاعهاكبيرةلوحةعنعبارةوهوالأقصربطيبةالحيتانكوم

81الأسرةمنالثالثامنحتبالملكبهقامماوجهيهاأحدعلىومسجلامتار

منالثانيرمسيسبنمنفتاحأمعليهسجلفقدالآخرالوجهأماآمونلمعبد

إسرائيلبنوسحقألقد:بالنصبالإسرائيلبنيعلىانتصروقد91الأدهـة

بذر،.لهميبقولم

كتبتوإلامنفتاحعهدفييكتبلمالحجرهذاأنإلىتشيرالدراسةوتقارير

إدرائيلبنيسحقأنهأما،لغيرهلحجرالثانيالوجهعلىلابهخاصحجرعلى

لمنفتاحالتابعونالكهنةأرادوقدالبحروعبرواخرجوافلأنهماثر؟لهميبقولم

ملوكهمفيالمصريالشعبيشكلاحتىلمنفتاحوهمياانتصارًايسجلواألط

عليهم.انتصرقدموسىأنويعتقدون

وهكذا995رقمتحتالمصريالمتحففيموجودًايزاللاالحجروهذا

والشواهدالكتابيةوالتسجيلاتالأدلةسنةوأربعمائةألفبعدالعلميقدم

صاشارةوتفصيلًانصُّابهجاءماذلكفي،الكريمالقرآنصدقعلىالتاريخية

الحق،كلبالحقالقراَنقالكماوترويتحكيالأثارذاهيفهاجليلًاوقولًا

أبصارناوتحتأيدينابينالغريقفرعونبدنذاهووهاالصدقكلوالصدق

ووحدانيتهاللّهوجودعلىبعدناهمولمنلناآيةالسنينلآلافالثهحفظهوقد

وأبهجاءماكلفيالكريمالقرآدطصدقعلىوآيةحكمتهوبالغقدرتهوعظم

علىتمامًاينطقالسابعالوصفيكونوبهذاالعظيمالثهصدقنعمإليهأشار

ليثبتلمحمديعطيهأنالثهأرادالذيالغيبيعلمكانفهوعلنىالرسول

ومصداقيةمصداقيتهيظهرالذيالخالدةالمعجزةالقرآنوأعطاه،مصداقيته
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اممنالكثيرويوجدالقيامةيومإلىهكذاوسيظلجيل،بعدجيلًاالرسول

كتاباللّهشاءإدطالقادمالعددوسأصدر،القراَنيةوالأسراروالمعارفالعلوم

لتكونالعدديوالإعجازوالعلوموالمعارفالأسراريشملالعلميالإعجاز

.والقرآنالرسولمصداقيةعلىشاهدة

الثامن:الوصف

سيمجدسيأتيالذيالحقالروحأوالقدسالروحأنالوصفهذافي

فيوعظمهالمسيحمجدالذيفهوع!داللّهرسولعلىينطبقالوصففهذاالمسيح

وعظمته.المسيححقيقةيذكرالكريمفالقرآنالنقاطمنكثير

أمامالشأنعظيمةوجعلهاوعظمهاالعذراءمريممجهـدالذيهوفالرسول

المسيحابنهاوأنالعالميننساءأعظمإنهاعنها:وقالالثهمنمصطفىوأنهالعالم

افيالصحيحموضعهمافيووضعهمالزناتهمةمنوبرأهامنهوروحاللّهكلمة

كثيرإلىوأشاربارًّاكانوأنهالكريماللّهرسولالمسيحوأنللعالميناللّهمناَية

فيتذكرلممعجزاتالقراَدنفيومسجلبهاواعترفالمسيحمعجزاتمن

الأناجيل.

العذابأنواعوأشدوالصلبواللطموالصفحالبصقإهانةعنهورفع

تمجيد.ليسهذافهلوالهوان

بهواعترفلإلهية،21والبنوةوالتضليلالتحريفتهمةمنالمسيحوبراءة

وتعالىسبحانهاللّهقدراتعلىلتبرهنوآيةاللّهمننبوةعلىدليلبأنهاوبقدراته

المسيح:شأنفييقولالكريمفالقراَن

.،55:المؤمنونأ!!وَمَعِايتفَ!إلرربؤصذَالقإكَوَءَالَصثئهُمَآءَايَةوَأ!ثةُ،عَضيَمَإلقوَحَعَلْنَا)

*أ!!اَلفَلَمِينَلنِماَءوَا!طفَنكَعَكَوَطَفَرَكِاَضطَفَنكِاَلئَهَإنَيَمَرْيَمُاَنمَلَبهحَةُتَالَتِ!اْ%)

.،24ةانعممر

اَلذُيخافِىوَجِيثامَرْلَيمَعِيمَىأئنُاَنسَيحُاَشمُهُئِنْهُبِكَلِمَزيُبَثِرُكِاَلئَهَإنَدئَرْلَيمُتَالمَتىأنمَلَجكَةُ!!)
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لَىيَكؤنُأَ!رَتِ!تَالَتاَلضئَلحِتَوَمِنَاَلًمَئدِوَصَفلأفِىاَلتَاسَوَيُحَئِغ!اَئئرونَوَمِنَوَالأش

*أ!!فَيَكوُنلَاُوكُنيَقُولُفَ!ئَمَاأَي!قَفَعإذَايمَثقىجُمَايَخلُقُحذلِكِأللًهُتَالَبشًرسسشنِىوَلَزوَلَا!

.،-5447:عمران

اترَأَأَبوُكِمَاكاَنَهرونَ!جأُختَشَئافَرِيَّاجِئتِلَمًدْيخمَرْيَصُقَالُؤاتَحْمِلايهِءقَزمَهَا!فَأَتت

اَلئَهِعَتدُإِاضاقَالَصَحبِيا!ائمَقدِفِىمَنكاَتَنُكِمُكَيفقَالُوأإِئه!فَأَشَارَتبَفِي!أئُكِوَمَاكاَشاسَؤمحر

حَيَّادُئتُمَابِاَ!لَؤ!وَاَلزَ!ؤةِوَأَوْصَنِى!نتُمَاأننَمُبَارَ؟وَجَعَلَنِىنبِيا!وَجَعَلَنِىأكِنَفءَاتَسنِىَ

أُثعَثوَيَزمَأَمُرتوَلَؤمَيَؤمَُولِدتفَىًوَاَلسًنَمُ!شَقِئاضازايَجْعَلْنِىوَلَثمبِوَلدقِ!وَلَرأ

:32،.أمريمخا!!

يخةصاَلطِينِئِفَلَحُمأَظقُأَفِئَزَبِّصُخئِنثايَزجئتُكُمقَذأفِىَيلَإشرشبَقَإكَ!وَرَسُولًا

اَلئَهِلإد!اَتمَؤقَئوَأخُىِوَاَلأَترَصىَألاَ!مَهَوَإُنرِثُاَلنَهِبِإدنِطَئرأفَيَكوُقُفِيهِف!نَفُخُألظَترِ

ا!أ!!ئُؤينِب%إنكنُتُرلَكُغلَأَيَةذَلِكَفِىإِنًبيُوتِحُغفِىتَذَخِرُونَوَمَاتَأممُونَبِمَاوَأنُبئُكُم

.،94:نعمرا

وَرَافِعُكَإلَىَّمُتَوَفِيفإفِّىاَلبُيَعِيسَعتَالَإد!المَبِهرينَضَيْزوَ!وَألبًُؤالئَهُوَمَحَرُوأ)

إِلَنَثُزَأتقِئمَةَيَؤرِاكَاَلَذِلرركَؤُؤ(فوقَأئبًعُوكَاَلًذِيئَوجًاعِلى!و(اَلَذِينَمِفَوَمُطَهِرُكَ

.،ه-ه45:عمرانأ*!!تَخْنَلِفُونَفِيمَاكنُتُرفِيهِبَئنَكممَر!مْ؟ححُمُ

أدنَهُطَبحًبَلغُف!وَقَوْصلهِزقُلبُىُشَادغَترحَقألالنيَآوَقَنْلِهِمُاَدلَّهِثايَتكفرِهِممِّيثمهُؤنَقضِهِم)فبَمَا

قَنَفنَاانَاوَقَؤلِهخ!عَظِيمَاجمُهئنًامَزيَرَعَكَلهِخوَلًزرَبكفرِهِمً!قَلِيلأ،ايُؤمِنُونَفَلَابِكُفرِهِئمعَلَيهَا

مِّنهُشَقلَنِىفِيهِاخنَلَفُو(اَلَذِينَ!نَلَهُغشُئهَوَلَبِهن!لَبُؤُوَمَاقَنَلُىوَمَااَلئَورَسُولَمَيْيَمَأتنَعَيسَىاَتمسِيحَ

!!صَكِيياعَييزًااَلبروَكاَنَإيَىحآلئَهُرَّفَعَهُبَل!يَقِيناقَنَلُؤُوَمَااَلظَنِّاَناعًإِىلاعِلْرمِنْبِهِ-لَمُممَا

.،-158اهالنساء:هأ

صِمذِيقَة!انَاوَأُمُّهُوألرُّسُلُقئلِهِمِنظَتَقَذرَس!مولمإِلَأمَرْيَرَاَبْفُأتسَسِيحُ)ثَا

!!لُؤفَكوُتأَفاَنظُزثُزَاَلأَدتلَهصُنُجَبصَيْفَاَنظُزاَلظَثاثَميَة-نِ

المائدة:75،.1

*أ!!فَيَكُونُلَهوُكُنقَالَثُصَّتُرَاءمِنظًقَهُوءَادَمَكَمَثَلِاَللَّهِعِندَعِيسَىمَثَلَ)إتً

:915.عمران
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وَلَدشتخَنَكل"إذَامِنينخذَأَنلِلَهِمَاكاَنَ!يَمْزُونَفِيهِاَئَذِىقَوْهـالتئِمَريَخَاَئنُعِيمَى)ذَنِد

.(53:أمريم!(فيًكُونُلَهُبمُنيَقُولُفَ!نَمَاأَمْرقَفَع

الأناجيلفيالمسيحوصفهاالتيالثمانيةالأوصافهذهكلبعذوأخيزا

كتابهفيقالالذيالثهصدقوبهذاواضحانطباقالإسلامنبيعلىوتنطبق

رَسُرلمأفرإقيإنرءيلَيننِئئييَمَاَبئُجِممىنَالَ)لَ!!:مريمابنعيسىالمسيحلسانعلىالعزيز

هَذاسِخرتَالوالآبئنَئئطأجَآءَهُمأَخمَداس!ئغدِىمِربميمرِيرَسُولىومُبَثزاَلؤًرَنةِمِنَيَدَىًئينات!ئُصَذَ،ئِمَا

:6،ءالصفأ!!فبِين

التوراةفيالإسلامبنبيالبشارةكتابهفيالسقاحجازيأحمدويقول

الإسلامنبيعلىثنطبقالتيالثمانيةالأوصافعلىسبقفيماتعليقاوالإنجيل

-ا:116و26-27،:115وأ31َ:اا-145يوحناإنجيلفيوالمدونة

أنوجلعزالثهمنسأطلبإنني:لتلاهيذه!!عيسىيقولمما:نصهما411

والنبوةالملكفقدهمفيإسائيلبنيليعزيعنيعوضًابعديمننبيايمنحكم

وغيىكموانتمالحقاللّهمنقوتهوسيستمدالأبدإلىشريعتهستظلالنبيوهذا

عنه.لكمبينتهاالتيالعلاماتتفقهونكنتماذاجاءإذاستعرفونه

يستطيعوالناللهبرسالاتيعترفوالموالذينالكتبيدرسوالموالذين

النبيهذاعنأتكلمولستفتعرفونهالكتابأهلياأنتمأمابسهولةمعرفته

بمجيئهأخبركمأنأمرنيالذيهوأرسلنيالذيالثهبلنفسيتلقاءمن

قلتهماويذكركمشيء،كلسيعلمكمجاءإذاالمعزىأنأعرفكمأنوأخبرني

.وتوقروهوتعزروهوتنصروهجاءإذابهتؤمنواأنبدولا،لكم

كماالناسيضطهدكموسوفنبوتيوأنكروااضطهدونيقدالناسإن

الىالاَتيالنبيجاءاذاكلاميفيشكواكماكلامهمفيوسيشكوناضطهدني

فيعلممنعندكمماعلىبناءأيضًاأنتموتشهدونبنبوتييشهدفسوفالعالم
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سوفلكمأؤكداضطهدتكماالناسمنتضطهدونسوفالإنجيل

الاضطهادحصلماوإذاالدينيةمراكزكممنتطردونوسوفتضطهدون

كلمتكموقدالخبرويقينالثهوجودفيتشكونلاالدينيةالمراكزمنوالطرد

تعثروا.لالكيبهذا

على:ويبكتهمالعالمليخزيالعالمإلىالاَتيالنبييأتيسوف

لدينونة.وا3-والبر-2الخطايا-ا

المستقبل.فيآتيةبأمورويخبركمالحقجميعإلىيرشدكموسوف

النص:ثيالمباحث

:القدسالرهـح:الأولالمبحث

ثماليهوديقولكماالريحعلىالحقيقيمعناهفيتدل)رواه(العبرانيةالكلمة

منها:كثيرةمعانعلىمجازًاتدل

القديرنممممةوحًاىوالناسسئبلكهشإوسفسهنبأيرلايقهس!القد:ة،إ-ا

ولكنالهلاكإلىجمهمتجمعقدقدرةالناسلدىأنأي8(32:)أيوب(تعلقهم

يمنعهم.الله

أيهامتىإلىقائلةالخارجفيتناديالحكمةأ:الأمثالسفرفي)الرأي(2-

يبغضونوالحمقىبالاستهزاءيسرونوالمستهزئون،الجهلتحبونالجهال

كلماتيأاعلمكموروحيلكمافيضأنذاهاتوبيخيعندارجعوا،العلم

2(.2-ا5:ا:)أمثال

.ورأيفكرىأعطيكمأيروحىأأفيفلكمأ

كانكماالأرضإلىالترابأفيرجع:الجامعةسفرفي(الإنسان)نفس3-

7(؟:21)جامعةأعطاها،الذياللّهإلىالروحوترجع

الثه.إلىالموتبعدالإنساننفسأي(الروح)ترجع

قالهكذاقال:ليوقالالربروحعليِّأحل:حزقيالسفرفي()الإلهام-4
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اللّه.منالإلهامأي(الرب)روح(ه:11)حزقيال(الرب

الذيالروحكانإنأروميةأهلإلىرسالتهفيبولس!يقولاللّه()قوة5-

سيحيالأمواتمنالمسيحأقامفالذيفيكمساكناالأمواتمنيسوعأقام

اللّهإن:يقولإنه1(81:)روميةفيكنم(الساكنبروحهأيضًاالمائتةأجساكم

المسيح.أحياكماسحييكمالذيوحدهوهوالمسيحأحياالذيهووحده

أحيتنى(القديرونسمةصنعنياللّه)روحأيوبيقولوالاحياء()الخلق6-

وأحياني.بروحهِخلقنياللّهأنأي(334:)أيوب

بمشيئةقطنبوةتأتالمبطرسيقولاللّه(رسلعلىالوحي)منزلى7-

الثانية)بطرس!االقدسالروحمنمسوقينالقدريسوناللّهأناستكلمبلإِئسان

والرسل.الأنبياءحركالقدسالروحأنأي2(2:1

مثلًا:لأنهإلهيُّايسمىباللّهيتعلقشيءكلأناليهودنظرةوفي

اللّه.صمارادةاللّهقدرةتقولالثه،بطبي!عةيتعلق)1(

فيالسمواتتممممىالمعنىوبهذالإرادتهيخضعأواللّهقدرةفييكون)ب(

(.اللّه)سمواتالمقدسةالكتب

الثه.خبز-اللّهقربان-اللّهمعبدمثللثهيوهب)ص(

الشاهقة.الجبالأياللّهجبالمثلالدرجاتأعلىعنيعبر)د(

اللّه.شريعةمثلالناسإلىالأنبياءينقله)هـ(

الملك--الرحيم-الرحمن-منها:حسنةكثيرةأسماءلهوجلعزواللّه

وأالقدسروحأو،الرحمنروحأوالثه،روحقلنا:مافإذاإلخ..الحق-السلام

وغرضبهتعلقولهاللهمنمستمدشيءوهوواحدالمعنىفإنالحقروح

روحأوإبطيس،روحأو،الشيطانروحقلنا:إذاذلكمنالعكشعلى،شريف

غرضوبهتعلقولهالشيطانمنمستمدشيءوهوواحدالمعنىفإنالشر
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لاذلكفإنالثهروحا!عيسىإنقلنا:إذافإننا:تقدمماعلىوبناءخبيث

اللّهبيتيقالكماوتكريمتشريففيهانسبةالثهإلىعيسينسبةمنأكثريعني

بلغةالإسلامنبيعنعيسيع!برالمعنىوبهذااللّه،وناقةالثهوجبالالثهوشريعة

الكريم:القراَنفيتعالىاللّهقالكماإسرائيلبني

14.الدراهبم:!اَلُئمفَؤمِهِءلِمُبَبيربِلِسَانِإلَّازَسُول!مِنأَزسَفنَاوَمَاَ)

الثهنبياْيالثهروحأأحمد(أي(القدسالروح)بيريكليث:بقولهعبر

تلقاءمناَتأنهلا.بهوالمتعلقإليهوالمنسوببامرهوالاَتيالثهمنالمصطفى

!):تعالىقولهالمعنىهذاويحمل.الشيطانقبلمنللإضلالآتأونفسه

مَرلَيرَأننَعِيسَىوَءَاتَينَادَرَخمز"بَغضَحهُزوَرَفعًاَدتَةفَن!فًىَنِنْهُمبَغضِعَوابغَضَمفنمفَضفنَاألزُسُلُتِقكَ

تفصُبَمَمَابَغدَتِنمابَغدِهِممِربمألَذِينَأقتَتَلمَاأفَهُوَلَؤشَأَءَاَنقُ!ميىيِرُوحَوَأَيدنَهُاَلبَيتَتِ

يُرِلدمَايَفْعَلُألئَهَاقتَتَلُواوَلَبهِنمَااَلثهُرَلَؤشَدنَنكَفَروَمنهُمءَامَنَفًنْاضتَلَنُوأفَمِئهُموَلبهِنِاَلبَقنَف

نأمنالرغمعلىنح!!بمحمدا!لاالمسيحأيدتعالىالثهفإنالبقرة:253،أ!!

يديه.علىالحقاللّهفأظهرأمرهفيشكواقدالناس

:العباراتأهذه:الفيلسوفسبينوزويقول

النبي.فياللّهروحكان-ا

البشر.فيروحهاللّهاْنزل-2

.القدسبالروحأوالثهبروحملئالبشر-3

المعتادفوقخاصةفضيلةللأنبياءكانتأنهسوىتعنيلاالعباراتهذه

علىقادرينذلكإلممابالإضافةوكانوادومَاالتقوىعلىيثابونكانواوأنهم

،.حكمهأواللّهفكرإدراك

-:المعزي-الثانىالمبحث

معنىأنبينالإقدمينالاَباءأحد-إن:تفسيرهفيهنرىمتىيقولا-

نأيظنالعلماءبعضإن:تفسيرهفيويقول(المسيحعن)النائبهوالمعزى
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نأالقدسالروحأعمل:نصهمايقول)نصير(هيالمعزىلكلمةترجمةأحسن

عنوالدفاعقضيتهِعنللدفاعولغيرهملهموشفيعًاالمسيحعننائبًايكون

وأنالأقدمينالاَباءأحددعاهكماالمسيحنائبيكونأنالأرضعلىمصالحة

هيللكلمةترجمةأحسنأنأحدهميظن..مقاوميهمأمامعنهممدافعًايكون

هنرىمتى-يوحناتفسير903-803ص(ويحميهمليعلمهم)نصير(

اليونانيالأصلفي()المعزىكلمةنفسأنأ:المرجعنفسفيهنريمتىويقوي

،.يفصحأويعظ:تعني

السنةفي)المسيا(أنهادعىحزقيا(بن)مناحيمإن:يوسيفوسويقول2-

وقدوالمعزى.المواسىأيمناهيمإننييقولوكانالميلادبعدمنالسادسة

هوأنهأيضَاادعىلأنه(السراق)نقيببلقب)حزقيا(أباهيوسيفوسلقب

التثنية.سفرمنعشرالثاهنالصحاحفيموسىمجيئهعنتنبأالذي)المسيا(

أيضًاالمعزىلفظيطلقونكانوااليهودأنالنصارىكتبفيوردوقد3-

منأوضحناوالذي(18:15)ثثا!موسىبمجيئهوعدالذيالمسياعلى

اليهودالمسيابينأسماءأحدأكان:هنرىمتىيقولع!النبيأنهقبل

تفسيرأالتعزيةسنواتالمسيايوميسموناليهودكانأالمعزى(أي)هناهيم(

.803ص3بريوحناإنجيل

متىالأبيقولكما)المعزى(لفظبدلهاوضعالتياليونانيةوالكنمة4-

المعزىأنيعنى)بارا(الأولمقطعينمنمكونةقديمةيونانيةأكلمةالمسكين

ملازمالمعزىأنيعنىوهذاللمعونةالدعوةويفيد)كليتوس(والثاني،ملازم

خطابفيتعالىيقول.القيامةيومإلىللدعوةملازمالإسلامونبيللدعوة

رَئَكإنًأَخسَنسَبِألَقوَبخَدِئهُصلَحسَتائمَؤعِظَةَبِاَلحكَةِهـئكسَبِبلِإِكَاخ)عل!النبي

.(521:النحلأ!!ئمُفتَدِينَباَأَعْلَمُبىَهُوَسَيعلِهضحَلًعَنأَغلَرُبِمَنهُوَ
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تإِبِاأدئهِإلَىاعِيًاو!وَنَذِيراشئَهِدَاوَمُبَمثراأَزسَتتَكَاَلنبئُإنايأَحغَا):تعالىويقول

.،64:لأحزابا1!!ئُنِ!يملَرشَجَا

علىالإيطاليةالنسخةفيعربيةتعليقاتبرناباإنجيلكتابهامشوفي5-

لسانأفيهي:التعليقاتوهذهصريحًا.عيسىبهبشرالذي)محمد(اسم

فيكنسملاتر.)اللاتينى(الاتنلسانفيمسيى:عمرانلسانفيأحمد:عرب

وفيأحمدبدلالعربيةاللغةفي:المعزىاللفظأنيعنىتسأياركل:روملسان

باركلياليونانيةاللغةوفيكنسولاتوراللاتينيةاللغ!وقيالمس!يا:العبريةاللغة

العلم.أهلمنكاتبهاأنفيهشكلاومماتوماس

:911صيوحناتفسيرفيسويفبنيأسقفأثناسيوسالأنباويقول6-

وأالحمد:ومعناهبيريكليثيصيرقليلًانطقهحرفإذابارقليطلفظن11

أحمد،.لفظمنقريبوهوالشكر.

رسالةإلىأوصلت:الحقإظهاركتابهفيالهنديالثهرحمةُالشيخويقول7-

وستينوثمانوماسّينألفسنةفيالقسيسينرسائلمنأردولسانفيصغيرة

فارلفظتحقيقفيوكانتكلكتهفيطبعتقدالرسالةهذهوكانتالهجرةمن

الغلطفيوقوعهمسببإلىالمسلمينينبهأنمقصودهأنمؤلفهاوادعىقليط

يونانيلفظمنمعرباللفظهذاأن.كلامهملخصوكان.قليطفارلفظمن

والمعينالمعزىبمعنى)بيركلوطوس(الأصلاليونانياللفظهذان)1قلنا:وإن

محمدمعنىمنقريبًايكون)بيركلوطوس(الأصلياللفظإنقلناوإنوالوكيل

الأصلىاللفظأنفهمالبشارةبهذهالإسلامعلماءمناستدلفمنوأحمد

أخبرا!عيسيأنفادعىوأحمدمحمدمعنىمنقريب:ومعناه.بيركلوطوس

،.طوسباراكليأنهالصحيحلكنأحمداوبمحمد

مناسمالأولفعلى)بير(وبين)بارا(بينللغايةبسيطالخلافإن:وأقول
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دلالةالمسياأسماءمناسمالثانيوعلىالمعزى،وهوولقبًا،صفةالمسياأسماء

عليه.ويدلالإسلامنبيعلىمنطبقوكلاهماأحمد،وهو

مماأشدأوكهذهكثيرةاختلافاتيجدوالإنجيلالتوراةتراجمفيوالمتأمل

لئلاطوسباركلىإلىعمدًاوحرفبيركلوطوسإنهقلنالوالمؤاخذةمننعفى

الحقلبسفيواضحةمواقفولهمخاصة.المباركالاسمعلىصراحةيدل

الإنجيل)تعريبكتابهءمقدمةفيقوشاقجىيوسفالأبيقول.بالباطل

وق!الطباعةوجدتأنمنذمدارًاوطبعالإنجيلأعرب(الرسلوأعمال

العباراتمنالكثيرأوالقليلمنهاكلفيفوجدناآيةآيةطبعاتتسعطالعنا

المعنىفهميحسنوالمبهاقامواالذينأنأيضًاوجدناولكننافح!فظناهاالجيدة

الكتابنفسفي.يقولثم،التعريبقواعدمنكثيرًاوخالفوامرةمنأكثر

صعبفنالترجةأنعلىوزمانمكانكلفياللغاتمختلفمنالأدباءأجمعأ

خائنمترجمكلأنالقولإلىبعضهموذهبكئرةمنقلةيجيدونهاوالذين

بناتبحقسميتالمعانيبأنذلكتامةمطابقةللأصلمطابقةترجةمنفليس

يولدكمامعًاوجسدهاروحهايولدوجسدروحكالإنسانفهيالإنسانفكر

اللغةجسدمنالروحيستلأنالمترجمويحاولمعًاوجسدهالإنسانروح

علىبعضًابعضهايشبهفاللغاتعسير،الأمرينوكلاآخر،جسدفيليجعلها

فيبعضًابعضهاوالأشخاصالأممتشبهكمابعضعنبعضهايختلفماقدر

أمينةترجمةتكونأنعملهفيالمترجمنجاحومقياسغيرها،فيوتختلفأمور

،.للغرضالخيانةمنيكونماأقلوعلىالجوهرعلى

السيد1:فيقولالكتابنفسفيبهاتحدثالتيعيسيلغةعنويتكلم

تناقلوقد،العامةبينالشائعةالعبريةأيبالاَراميةالناسكلمالمسيح

بتلكمنهاكثيرًادونواثماللغةبتلكأعمالهوروايةأقوالهالأوائلالمسيحيون
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،.الاَراميالأصلوضاعاليونانيةعلىبعدئذوترجمتنفسهااللغة

السابقالكتابنفسفيالمتعارضةالاَراءبينالمترجمحيرةإلىويشير

يسهلماقلةهيالقديمةالكتبأكثرترجمةفيالصعوبةكانتإنأ:فيقول

الأبحاثكثرةهيالإنجيلترجمةفيالكبرىفالصعوبةالمعنىتفهمللمترجم

أناسمنمختلفةآراءتجاهنفسهيرىفالمترجمالاختصاصأهلآراءوتشعب

رأيهيؤيدوذلكوالبراهينبالحججرأيهيؤيدهذاالغزيربالعلمجميعًامتصفين

لأنالاثنينمنعملًاأقلوهوللمترجمفأنى؟الرأىذلكعنقدرةيقللابما

والآخرالمتنفيأولهماالرأيينإثباتإلىأحيانًايضطرفهو؟رأيعلىرأئايرجح

قامالتىالمقدسةللكتبالفرنسيةالترجمةفيشاهدناهماهذاالصفحةذيلفي

رأيهيبدلالواحدالمترجمأنوالغريب،القدسفيالدومينكانالآباءبنشرها

،.الثانيةالطبعةفيويتركهاالأولىالطبعةفييثبتهاترجمةفيختار

اللغةوبهذها!سحلا.عيسيلغةالاَراميةأنفيقوشاقجييوسفالأبوكلام

اختلفتضياعهوبسببالآراميالأصلوضاعمعلوماتالأناجيلفيكتبت

الاسمأنوهوالنبويةالسيرةفي(هشام)ابنكلاممنعليهدليلًانذكرمعاني

وتشديدوالميمالحاءوفتحالميمبضم)المنحمنا(هوالسضلاعيسيبهفاهالذي

أوردو)البرقليطس(اليونانيةاللغةفيويترجمالسريانيةباللغةمفتوحةالنون

ابنقالحاليًا.الموجودةالتراجمفيمذكورةوهيالاسمذكرقبلعبارات

يوحنافيوالنصبرأ251ص3791مصرطبعةهشامابنسيرةفيإسحاق

فيمامريمابنعيسيوضعكالطعمابلغنيفيماكانأوقد(151:18،16:11

بجنسأثبتمماظ!ورالرسولصفةمنالإنجيللأهلالإنجيلفياللّهمنجاء

فيا!مملامريمابنعيسيعهدمنالإنجيللهمنسخحينلهم)يوحنا(الحوار

صنعتأنىولولاالربأغضبفقدأبغضهماأمن:قالأنهلهماللّهرسول
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بطرواالاَنمنولكنخطيئةلهمكانتماقبليأحديصنعهالمصنائعبحضرتهم

الكلمةتتمأنمنبدلاولكن،للربوأيضًا)يغلبونني(يعزوننيأنهموظنوا

هذاالمنحمناجاءقدفلوباطلًا:أيمجانَا،أبغضونيأنهم:الناموسفيالتي

الربعندمنالذيهذاالقدسروحالربعندمنإليكمالثهيرسلهالذي

لكيمالكمقلتهذافيمعيكنتمقديمًالأنكمأيضَاوأنتمعليّشهيدفهوخرج

الصلاةعليهالبرقليطسبالروميةوهومحمد.بالسريانيةوالمنحمناتشكوا،لا

(.والسلام

سواء)المنحمنا(ترجمةفياختلافهمقدراسمترجمةفيالنصارىيختلفولم

لهذاوغيرهاالعربيةالتراجممننماذجوهذهغيرها.أوالعربيةالتراجمفي

الاسم:

لفنانمةد!كلمة،ؤندهالمعهأحافىشاقح!،:قهسفدهالأ!لدقهلًا:أو

:16:16-51:26-26و41:16يوحناالقدسالروحبهاالمسيحالسيد

عربها:منومنهمالتحريفبعضمعباليونانيةهيكماذكرهامنفمنهما7

وباغنداالبروطبعة1915رومية)طبعةقليطفار2-..قليطبارا-

)مقال(ميمرفيوردتالمعزى3-(1776الصايغيوحناديروطبعة1671

والدينالخالقوجود)فيعنوان.قرةبأبىالمعروفحرانأسقفلتادوروس

فقدذلكمنتعجبولا.المحامى-4-1291المشرقفينشر(.القويم

الإنجليزيةالترجمةقالت.الكلمةتلكفيأيضًاالأجنبيةالترجماتاختلفت

القديمة:

ول،4لأح!كاحأأ*.ل!.كا.ح5هأول!،"ح

فيها:جاءماف!ليكالفرنسيةالترجمةأما

فقالت:اليونانيةالكلمةبعضهاحفظت-ا
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حكا!*!أء!.أ.!كاهلاولص!3:حألأأ!!هلأححولكاي!11ح،أح

:المقدسالكتابفيجاء2-

لأس!4حءآث!3حلماع:49هم!1

باسم:المعروفةالفرنسيةالترجمةفيجاء3-

سأءحهول03،كااص!ولح:ح3ط!33هول

الصفحة:ذيلفيقالثمحصأولآح"4ءولحالأبوقال-4

وله؟ز*4ءحآولح3!لما3،3ثا!34حء33!ول،،ح5ول103!ح،ول3

كاالأ33:،ولكاأز3كا!ولح93لأأ4لأبالقا-5

فيأصلحالمعانيهذهوبعضالمعانيهذهجميعتفيدالكلمةهذهبأنوذلك

.الأخرىفيمنهالآياتبعض

اليونانيالأصلفي)يعؤى(كلمةنفسإنأ:هنرىمتىالمفسرويقولثانيًا:

أحاديثفيإلا(قليط)باركلمةتستخدمالميقولىثم،ينصحأويعظتعني

الكنائسبعضشفيعبكلمةترجمتحيثا(2:يو)1وفيهناالمسيح

)شفيع(كلمةعلىالهاهشفيويعلقبارقليط،اليونانيبالأصلالاحتفاظ

703-603ص،الإنجليزيةالترجةحسبول47ء،كا!همحامىفيقولى:

يوحنا.تفسير

الترجمةليست:المعزى)الاسمسمبسونأ.بالقسالدكتورويقولثالئا:

1(.جدًمدققة

يدلالباراكليتأوالمعزىلفظإدن:ونقولالاسمترجمةفينكتفيهناصمالى

علىوالدليلبعدهمنعسيمجيئهعلىنبهقدبشريشخصعلىواضحةدلالة

:تقدممافوقذلك

الناسحياةفيالقدسالروحالباراكليتكتابفيالمسكينمتىالأبيقول

وردتكماواستعمالاتهاالقديمةاليونانيةَاللغةمفهومأحسب13-12ص

الذيللشخصالقضائيةالصفةفيينحصرالمعنىنجدالتفسيريةالنصوصفي
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1طفقود--412*نجيلا
فيوردتوقدآخر(عنوالشفاعةوالمحاماةالدفاعمنالقانونيمكنه

فيلوالعلامةكتاباتفيوبالذاتالمعنىبهذااليهودالربييناصطلاحات

عينهالنطقوهذا)البيرافليطا(هكذاالعبريةباللغةتنطقكانتدانمااليهودي

إلىتميلالعربيةاللغةلأن)البيراقليط(العربيةالكلمةنطقمنهاشتقالذيهو

بهذاأيضًاووردتاليونانيةاللغةمنأكثرالقديمةالعبريةاللغةمنالأخذ

وتوجد)برنابا(برناباسرسالةفيوبالذاتالرسوليينالآباءكتاباتفيالمعنى

كصفةالباراكليتكلمةفيهاوردتالقيصرىلبوسابيوسفيناكنيسةفيوثيقة

بمسيحيتهمالمتهمينالمسيحيينعنالدفاعمسئوليةتبنىشخصعلىأطلقت

ايب)فينوسواسمهالشخصهذاالمسيحيونينعتفيهاممتعةمقالةوهى

حياتهمعرضًاجهازالهموتشفععنهمحامىلأنهبالبراكليتىأجاتوس(

علىإنماحيُّاواقعيُّاتصويرًاالباراكليتكلمةتصورالوثيقةوهذه..للهلاك

(.بشرىمستوى

وأقليطفارأوطوسباركلىأوالمعزىلفظأنعلىأيضًايدلومما2-

المسيحيةالقرونفيالنصارىكتبفيوردمابشريا:شخصًايعنىباراكليت

منومنهمأتباعحولهموالتفتظهرواالنبوةمدعىمنكثيرًاأنوهوالأولى

اثنينعنبالحديثونكتفىا!لاعيسىبهوعدالذىبالباراكليتنفسهسمى

فيلبكورىديمارياالفرنسوسالقديسيقولومانىمونتانوسهما:منهم

)مجلدأروسيوهو(الديانةانتصارالمعنوندحضهامعالأرطقات)تاريخكتابه

خارجةبأفعالولتظاهرهمسيامنصغيرةقريةوهىأردابافي(17عدد4ك2

فتشيطنالشيطانإلىذاتهسلمالولايةإلىهايماكانولمابالقداسةسيطهشاعقد

فمنالكنيسةتقليداتضدويتنبأمهملةبكلبماتحسهعنكغايببهذهوطفق

روحمنمعتريًايعتر-5كانبعضهمالنحوهذاعلىمتكلمًايسمعونهكانوا
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-1394طق!طه،لكتابصمغمعم!،بخينبوةكبات-1

محرضيهينخدعونالنحوهذاعلىذواتهمفتركوانبيَّايخالهوبعضهمضلالة

شيء.عننفسهيكبحيعدلمحتىليتكلم

الأخرىواسمبريثيلاأوبرسيكاالواحدةاسمنجستينامرأتينمعاتفقثم

تتكلمانوكانتنفسهالضلالةروحعليهنمستوليًاوكانمكسيميلا

قدوبنتيهإنهيقؤلمون!ثائوسوكالنمعتادةغيروأنواهبهذيانكمونتانوس

كتبهمامعكسًاكاملغيربنوعالاَخرينمعكانالذياللّهروحمنأخذوا

كورنثوسأهلإلىالأولىرسالتهفيالرسولبولسأيقصدفورنتيهإلىالرسول

كورنثوسالبروتستانتلدىحاليًاالمترجمةقورنتهبينالفرقولاحظ13:8

قليلًا-مننعلم)أننابيركليتوس!ولفظطوسباراكلىلفظعلىتحاملهملنرى

إنهم:قائلينالرسلعلىأنفسمهميفضلونكأنواولداكثير(منقليلٌاونتنبأكثير

(.المسيحيسوعبهوعدالذىالباقليطبالتمامقبلوا

لأنهكذلكودعيالمانيينأباكان)مانى:مانىاسمهآخررجلعنوقال

كانإذحالهدناءةيخفىلكيمونتانسوفعلكماقليطالبارلقبذاتهإلىنسمب

بالعلميتهذبفأرسلتهلعجوزتبنىهناكمنأعتقولما،فارسبلادفياأسيرٌ

يبدعطفقعلمهمنأكثرقحتهكانتولماقليلًااستفادأوشيئًايستفدلمحيث

اوتطاليسعدد277سنةتاريخفيبارونيسذلكواستطاعجديدةبدعة

1(.0فصل9جزء8رأس7مجلداسكندر

ظهرالتيالسنةفيمعهيختلفأنغيرهذايؤيدالأقباطتاريخوصاحب

اعتنقثممجوسيًّا:وكانميلادية933سنةمانى)ولد:فيقولمانىفيها

بينوأشاعالمسيحيةومعتقداتالمجوسمعتقداتبينيجمعأنفأرادالمسيحية

الذيهووأنهناقصًاالخلاصعملتركالمسيحأنميلادية268سنةالناس

واثنيناتلميذٌعشراثنىلنفسهفاتخذبالمسيحوتشبه)الباراقليط(هولأنهسيتمه
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1طفقود--414*جميل
تعاليمهليذيعواوالصينالهندحتىالشرقبلادإلىوأرسلهمأسقفاوسبعين

(.عظيمعددالناسمنوتبعهبأقوالهفانخدع

يعنى)المعزى(أو)الباراكليت(أوالمعزىلفظأنعلىيدلومما3-

بعد.فيماوسنشرحهاالنصفيوردتالتيالأوصافبشريشخصًا

وكانبشريُّاشخصايعني)المعزى(أو)الباراكليت(أنلناوضحماوبعد

نبيأحمد:اسمأنهنقولأنلماهل)بيركليتوس(أو)بيركليتينطقوهأناللائق

لقيا؟المسيالفظيعنىكماالإسلاملنبيلقبًايعنىإنهبقولنا:نكتفيأمالإسلام

ابنعيَىتَالَ)لَ!:تعالىقولهفيالكريمالقرآنإليهأشارالذيأحمداسمأنه:الحق

هُمطأَجَآءَأَخمَدآيتسُرئغدِىمِنيَآقِىيرَسُولىوَمُبَث!إنَوسئَزآمِنَ!نَتينايَكلئُصَذَقًائِمَاأللأرَسُولىإفْييلَإترءنبَئصَقيَمَ

المسلمين:علماءمنذلكقالوهن:6،الصفأ!!قَالواهَذاسِخزيينبلأبَئنَنئ

الصف.صورةماتفسيرفيالرازيالدينفخرالإمام-ا

يعنى:)الباراكليتلفظألطإلىأشارواالأوائلالنصارىمنفريقًاأن2-

ماقال(السعودىالمالكىالفضل)أبوعنهمذلكنقلولماالحامد،أوالحماد

هوالذى(قليط)الفارمنفيهاوماالجملهذهإلى-اللّهأرشدك)انظر-:نصه

الحق،روحهوالذي)الفارقليط(منفيهاالمعلمالقدسروحوتارةالحقروح

اختلفواالنصارىلأنالثهرسولمحمدهوشيءكلالمعلمالقدسروحوتارة

فرعناف!نالمخلصوقيلالحامدوقيلالحمادإن:فقيلأقوالعلىتفسيرهافي

137-146صوالمعاصى(الكفرومنالعذابمنالأمممخلصفهوعليه

الإنجيل.حرفمنتخجلمنالجليلالمنتخب

منقالمنعلىينكرون)الباراكليت(لفظعلىتعليقهمفيوالكاثوليك

الحمد(معنىمنشيءالأصلىالمتنفياليسفيقولونالحمدبمعنىالنصارى

.482صالثالثالمجلدللكاثوليكالمقدسالكتابعلىحواشى
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-:يلىبماعليهمونرد

الذىالحق)روحالعبارةهذهالقدسالروحعنيوحناعباراتفيأولًا:

لأنه؟النصنحترملا:تقولونوأنتم26(:15)يوحنا(ينبثقالأبعندمن

منانبثاقهفيواضحالنصأنمعفلماذاوالابنالأبمن-عندكم-منبثق

أفيستبعدكهذاظاهرنصفيتخالفونكنتموإذامنه؟يرىكماوحدهالأب

)بيرلا)باركليتوس(يقولونحينماانهمأ!والتشويشالتمويهعليكم

لهم.إدانةعلىاستبعدوهالذىاللفظيدل.ترىكمامتقاربةوالحروفكليتوس(

فيذلكمثالواحد.لفظعلىفيهالتراجمتتفقمانادراالأعلامأسماءظنيًا:

النسخةوفيالبروتستانتيةالنسخةفي)بارباس(اسمنفسهيوحناإنجيل

وفيالبروتستانية،في)المسيا(والاسم4(18:0)يوحنا)بارأبا(الكاثوليكية

وفي)شيلون(الاسمالتوراةوفي2(آ:4)يوحنا)ماشيح(الكاثوليكنسخة

الكاثوليكترجمةفييوجدلا(روميةمنكتبتفيملون)إلىالبروتستانتية

:4تيمو)2كاثوليك-)كرسكاس(بروتستانت)كريسكيس(-()فيملون

إلىالثانية)بولسكاثوليك)كلودية(-بروتستانت)كلافدية(-01(

)بولسكاثوليك)فيلاتس(-بروتستانت)فيليتس(-2(4:1ثيموثاوس

-)يبمراس(-)يمبرش!(-)يناس()ينيس((2:17ثاوسثيموعلىالثانية

القبطيةوفي(للملك)خادمالووتستانتنسخةوفي)ئيكويلس(إنيكوبولي(

أقول)وأيضًا:البروتستانتوفي-(نبيل)رجلالإنجليزيةوفيملكى()إنسان

فيتترجمالاَن()منو(القوةيمينعنجالسًاالإنسانابنتبصرونلأنلكم

هذا(من)بالرغمالإنجليزيةفيتترجم)أيضًا(وقصير(وقت)بعداليونانية

64(.26:)متى

متىالأبذكركماهوالسكلاعيسىبهنطقالذيالعبرياللفظثالثًا:
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1طفقود--416*نجيلط
وبعدهالباءمكسورباع!ترافهوهوبيانهيهمناالذيوهو)البيراقليط(:المسكين

)باركليتوس(وليست)بيركليتوس(الترجمةستكوناليونانيةإِلىترجمفلوباء

الترجمة.فيالإشكالعليهالذياللفظهي)بير(فمانوعليه

ينالسبحرفًاوتزيداسمكلآخرالسينحرفتزيداليونانيةاللغةإنراب!عًا:

و)بومبيوس(يقولون)بومبى(ذلك:مثال.لتحسينهالنطقفيالحرفهذا

قبلباءزادوافقد)يوسيفوس(يقولونالشهيراليهوديالمؤرخ)يوسف(

باسميعترفوالئلًاباراكليتوسنطقالمسيحإنيقولونالنصارىأنومعالفاء.

وهذاالكلمةعلىالسينبزيادةتترجمالاَنإلىاليونانيةتراجمهمتجد)أحمد(

علىالسينزادواماصفةكانتولواسم.:الأصلفيالك!لمةأنعلىيدل

الكلمة.

بالسينباراكليتوس:ذكرتالتياليونانيةعنالإنجليزيةالتراجمومن

والمراجع.المصادرفيإليهاالمشارالكسندرترجمة

التليانيالمستشرقينسألأنهالنجارالوهابعبدالشيخأويروي3-

معنىإما:القديمةاليونانيةالي!ودآدابفيالدكتوراهعلىالحاصل)كارلويثنو(

لهقال:المعزيمعناهاالكلد4هذهإن:يقولونالقسسأنأجابهبيريكلتوس(

حمدلهالذيمعناهاإنقالقسيسًا.أسألولاكارلونلينوالدكتورأسألإني

-793صنعم(:قالحمد؟منالتفضيلأفعليوافقذلكهل:فقالكثير.

الأنبياء.قصص893

بينجرتالتيالمحاورةهذهشهبةأبومحمدالدكتورأستاذناذكروقد4-

القرآنضوءفيالنبويةالسيرةأكتابفي:عليهاوعلقوكارلوظينوالشيخ

)يَكلألورَسُولمإقإشرءيلَيَبَنِئعَييَمَاَتنُجِمسَىتَالَ)وَإ-:قالحيثاللّهوصدوا:بقوله،لسنةوا

!هَذاسِخرشين!تَالُوأبِلأليِنَّفيُمطأجَاأَخمَداكهُ،بَعْدِىمِنيَآقِبِرَسُيوَمُبشَزَااَلَّؤَرلةِمِنَيَدَىَّتينَئُمَدِّقالِّمَا
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فينصًّاتكودنتكادبشارات)هي:بقولهعليهوعلقيوحناكلاموذكرالصف:6(أ

اللاهوتينأرهقفقدالبشاراتهذهوضوحومعالأنبياء.خاتمبنبوةالإخبار

قصدها(ءعنبهاالعدولابتغاءيزالونوماأنفسهمالنصارى

المعزى:فىالنصارىنظروجهش:الثالثالمبحث

إله-باراكليتهوالذيالمعزىوهو-القدسالروحإن:الكاثوليكيقول

الكاثوليكأويقولالقدسوالروحوالابنالاَب:هيمنفصلةثلاثةآلهةمن

؟ولدهعمنمتميزةالكلمةأنيعنىاللّهعندكان)والكلمةا:ايوحناشرحفي

الطبيعةفيواحدشيءفهماذلكّومع،الأبغيروالابن،الابنغيرفالأب

المقدسالكتابعلىحواشالثالثالمجلد947ص(والحكمةوالذات

القدسالروحعلىأطلقلفظالباراكليتأوالمعزىلفظوءان،للكاثوليك

السماءإلممايصعدأنأرادلماالابنالإلهعيسىأن:بمعنىالثالثالإلههوالذي

.الأرضفيليمكثالثالثالإلهبإرسالوعدالاَبالثهبجوارليجلس

اللّههوالمعزىوهو()الباراكليتهوالقدسالروحإن:الأرثوذكسويقولى

السماءمننزلقدك!اللّه:هكذاالعقيدةفيمذهبهمتصويرأنذلك.نفسه

المخرجمنخرجثمأشهرتسعةبطنهافيوظلالعذراءمريمبطنودخل

قتلثمبشريةصورةفيك!اللّههوفعيسى.عيسىاسمهولدًا.للأنثىالطبيعي

العالمإنشاءقبلكانكماالقدسالروحاسمهوصارالسماءإلىوصعدوصلب

إلىالأولى39:أفسس3:ا)ع!برانيينبولسكلاممننصوصعلىاستنادَاأ

القرآنيشيرالكاثوليكمذهبوإلىالجسد(،فيظهراللّه(316:تيموتاوس

يَنتَهُوأئَزهـ،انؤَصِلىإلَّآ،لَةإِلَهِمِنوَصساثَبثَةثَالِثاَلئهَالتقَاثوَأاَلًذِينَ!فَرَ!لّقَذ:الكريم

مذهبوإلىالمائدة:73(أ!!أَلِيرعَذَابُمِنهُضألَّذِيفكَفَرُوألَيَمَسَّنيَقُولُوتَعَمَا

ائقاتمَسِيحُهُوَاَلئهَإيرقَائوَأاًلَذِلجت!فَرَلَقَذ):الكريمالقرآنيشيرالأرثوذكس

عَلتهِاَلثهُحَرَّمَفَقَذبِاَللَّهِيمُثرِكمَنإِنَّهُووَرَبًحُتمرَبِئأألتَهَاَغبُدُإشرترلِلَلئتِئاَتمَسِيحُوَقَالَصيَر
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72(.:المائدةأ!!أَضارِمِقللِظنِمِبومَاألنَاروَمَآوَلهُاَتجَنَةَ

أنهيدعونالذيالإلهالقدسالروحنزلمتى:الجميعسألناواذا

يلي:ب!الأجابوا؟نزولهفيمنهحدثوماذا؟مكانأيوفي؟الباراكليت

السماواتإلىوصعد.الأمواتمنقامثمأيامثلاثةالقبرفيعيسىظل)أ(

يومَاأربعينمدةاللّهملكوتعنمعهموتحدثللتلاميذوظهرمنهانزلثم

موعدينتظروابلأورشليممنيبرحوالاأنأوصاهممعهممجتمعهووفيما

.ينزللمالاَنوإلىصعدثم4(:االرسل)أعمالالأب

قياممنيومًاخمسينبعدأيالأخيرالصعودمنأيامعشرةوبعد)ب(

منشخصًاوعشرينمئةنحويجتمعكانوحينماالموتمنالأولعيسى

اللّهيذكرونكألمح!العذراءمريمومعهمأورشليمفيواحدمنزلفيالنصارى

واحدةبنفسمعًاالجميعكانالخميسيومحضرألمالوقا:يقولوشمبحونه

حيثالبيتكلوملأعاصفةريحهبوبمنكماصوتالسماءمنبغتةوصار

كلعلىواستقرتنارمنكأخهامنقسمةألسنةلهموظهرتجالسينكانوا

أخرىبألسنةيتكلمونوابتدءواالقدسالروحمنالجميعوامتلأمنهمواحد

.(4-ا:)2الرسلأعمال!ينطقونأنالروحأعطاهمكما

غيرألسنةلهمجعلالذيالشديدةالعاصفةمثلالفظيعالصوتهذا)بر(

الإلهالقدسالروحتأث!يرمنكانالصوتهذا.لغتهمغيرولغةألسنتهم

ينطقونوأصبحوا.القدسالروحمنالجميعامتلأوقد.نزولهحالالثالث

بهوعدالذيالباراكليتهوالإلهالقدسالروحوهذا.العالملغاتبجميع

(.الأب)موعدبعنهويعبرونا!فيعيسى

المعزى.نفسهالقدساللّهروحهو)البارقليط:أثناسيوسالأنباءيقول

:41)يوحنا(باسميالأبيرسلهالذيالقدس)الروحالمعزى=البارقليط
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فامتلأوا4(-ا2:الرسل)أعمالالخمسينيومعليهمنزلالذيوهو26(

والعمادل!يمانملازمةو!بةالمؤمنينوفيالكنيسةمعوهوللتبشيروخرجوابه

.((أثناسيوسالأنبا-يوحناتفسيرا02)ص

علميم:الؤ:الرايعالمبحث

ينزلالإلهالقدسالروحأنإلىإشارةالأربعةالأناجيلفيليسأولًا:

يقولوالتاييد.الإلهامهوالقدسالروحعنفيهاوالذيالتلاميذالسنةويبلبل

فمتىوللأمملهمشهادةأجليمنوملوكولاةأمامأوتساقودط:لتلاميذهعيسى

ماالساعةتلكفيتعطونلأنكم؟تتكلمونبماأوكيف؟تهتموافلاأسلموكم

)متى(فيكميتكلمالذيأبيكمروحبلالمتكلمونأنتملستملأنبهتتكلمون

01:18-0.)2

:هكذالوقاأوردهاالعباراتهذهلأنوتأييدهالثهإلهامهوالروحهذا

فيفضعواشهادةلكمذلكفيؤولاسميلأجلوولاةملوكأمامأوتساقون

يقدرلاوحكمةفمًاأعطيكمأنالأفبتحتجوالكيقبلمنتهتموالاأن:قلوبكم

.(51-12:12الوقايناقضوها،أويقاوموهاأنمعانديكمجميع

التضليلإدنأ37صالرسلأعمالسفرشرحفيالمفسرينمنكثيرٌيقول

لاتاريخيكتابوهوأعمالسمفرفىإلايكتبلمالقدسالروححقيقةفي

دماذا:المفسرينمنوكثيربزاودنأألورانسالدكتوريقول،عقائديت!عليمي

عيسىلدينالعدائيةبولسلأغراضكتبأنهنجدالسفرهذافيالنظرأمعنا

ذلك:علىودليلنا.الصحيح

الرابعالقرنفيكتبتقدالسفرلهذااعتمدتخطيةنسخةأقدمأنا-

منلنايتبينالأعمالبسفريختصأوفيما:براونلورانالدكتوريقول.الميلادي

الميلادبعدالثانيالقرنفيكانأنهبأيدينا:التيالمخطوطاتمجموعات
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منالمأخوذةالأدلةأن:الطبيعيومنالأيديتناوبتهماالنصوصمننموذجان

التاريخوهو،الرابعالقرنقبلماإلىهعلوماتبأيةتمدنالاذاتهاالمخطوطات

.02صالسابقالمرجعنفساالمخطوطاتتلكأقدمفيهكتبتالذي

الذيلوقاإنأ5صاجىلوقاإنجيلتفسيرفيهنريمتىيقول2-

بينالوحيد)هوأورشليمفيمقيمًايهوديًّاكانماالأعمالسفركاتبإنهيقولون

دخيلًايهوديّاكانبلإسرائيلنسلمنيكنلمالذيالمقدسالكئابكتبة

إلىمجيئهوبعدأنطاكيةفيبولسيدعلىالمسيحيةاعتنقالبعضرأيوحسب

الطبدرسوقدله،الملازمرفيقهصار15(:16الرسل)أعمالمقدونية

:)4كورنثوس((الحبيبالطبيبلوقا:بولسالرسولعنهقالولهذا.ومارسه

41).

الحادئةمشاهدولانفسهاأورشليممنيكنولملبولسصديقًاكانلما3-

بولسىانهذا:ويؤكدبولسمنبإملاءالكاتبهوكانإنبالتأكيدهذاكتب

وحدهالوقا:الرسائلإحدىفيقالىالسجنفيوهورسائلهوكتبسجنلما

موسىدينألغىهذابولسأنعملناوإذا1(1:)4الثانيةتيموتاوسمعي(

حقيقةفهمفيللتضليلالإملاءهذافيشكلدينايكونلافلمبجرةوعيسى

جهةومنلثرب،أوأكلفيأحدعليكميحكنمأفلا:بولسيقول)البيركليت(

(17-أآ:)2كورنثوس(العتيدةالأمورظلهيالتيسبتأوهلالأوعيد

ولااليهوديةبالأعيادتهتمولا.وطابلذماواشربتشاءماكليقولإنه

وأالناموسلأنقضجئت)ما:يقولعيسىأنحينفيالسبتيومتقدس

.517:متىالأنبياء(

إلىيشرولمعشرالأحدالتلاميذنشاطبإبرازيهتملمالأعمالسفرإن4-

السفرأنعلىيدلمماب!فاضةعنهكتبفقطبطرسعنإلاأعمالهممنشيء

أقرتأحضانهاوفيبطرسيعظمونلأنهم؟الغربيةالكنائسلخدمةموضوع
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منطقةفيالأوائلالمسيحييننشاطإلىالسفرهذايشرولمالنصرانيةالعقائد

روىفيمالعيسىموعظةأولالجبلموعظةكانتفيهاأنيدعونالتيالجليل

.الجياعمنالألوفأشبعوفيها7(-5:6)متى

الثامنوهوالأخيرإلىالسادسالإصحاحمنيجدالأعمالسفرفيوالمتأمل

إنهحتىالتبشيريةورحلاتهأسفارهفيبولمسنشاطعنمركزًاحديثًاوالعشرين

أجله.منكتبقدالسفرهذاأنالسامعصيالىالقارئإلىليخيل

بدعةقاومواقدالناسمنكثيرًايجدالأولينالنصارىنشاطفيالمتأملثانيًا:

لهذا)نيقية(مجمععقدقدإنهحتىتامًّاإنكارًاونكروهاا!ممِلأعيسيألوهية

بدعةأيضًاوقاومراالإيمانقانونمنجزءفيهووضعم325سنةفيالغرض

مجمععقدقدإنهحتىتامًّا.إنكارًاوأنكروهاالقدسالروحالمعزىألوهية

الإيمانقانونمنجزءفيهووضعم373سنةفيالغرضلهذاأالقسطنطينية(

الصحة.منلهماأساسلاالبدعتينهاتينأنعلىدليلهذاوفي

والتاريخ،وشخصهالثهذاتهوالقدسأوالروحمقارإلياسالقسيقول

علىقطيتزعزعلمالروحلاهوتفيالكنيسةاعتقادأنيؤكدالكنيمصي

أنهآريوسمعزعممشاالتيالضئييلةالقلةتلكوجدتقدكاند!ان،الإطلاق

ذاتهاللّهشخصوليساللّهقوةبأنهالقائلم136سنةماكيدونيوسأوالثهدون

اللّهذاتفقيأقنوميتهأنكرتقدكانتصانلاهوتهتنكرلمالتيتلكأو

الثالوثوعقيدةفكرةينكرونممنالموحدينمنوأذنابهوأشياعهكسباليوس

مختلفعلىالمسيحيةالكنيسةفيوالدائمالثابتالوأيولكنالمسيحيينعند

شخصفيالثالثالأقنوموهواللّهذاتالقدسالروحأنهوالعصور

إيمانى.118صاالعظيماللاهوت

بطريركمكيدونيوسأنم373سنةفيأحدث:جرجسحبيبيقول
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مساويًاليسالابنأنواعتقدالقدسالروحضدوهرطقألحدالقسطنطينية

للابنخادممخلوقالقدسالروحوأنشيءكلفييشبههبلالجوهر.فيللأب

-99ص،البدعةهذهلادحاضمجمعباجتماعالكبيرتاودوسيوسالملكفأمر

الإيمانية.الأصولخلاصةا10

هلونرىبريكليتعنا!عي!صيذكرهاالتيالأوصاففيلننظرثمالثًا:

مأالإسلامنبيعلىتنطبقهل؟سماويروحعلىأمبشريشخصعلىينطبق

مهمأمرإلىنشيرالأمرهذاعنكلامنانبدأأنوقبل؟الإلهالقدسالروخعلى

لهمالخطاببلوحدهمالخطابلهمليسالتلاميذمنالمخاطبينأنوهو

قالأنه:بدليلومكانزمانكلفيوب!نجيلهبهيؤمنممنعيسىأتباعولكل

العالمإلىأناأرسلتهما،لعالمإلىأرسلتنيأ-كماوجلعزاللّهمخاطبًاتلاميذهعن

بكلامهميؤمنونالذينأجلمنأيضًابلفقطهؤلاءأجلمنأسألولمست

2(.ا-17:18)يوحناواحدًا(الجميعليكون

نقولى:ثم

ويجببهاوالعملوصاياهحفظعليهميجببأنهالوعدلهذاعيسىمهدلقد

فاحفظواتحبوننيكنت)إن:فقالوبإخلاصبأمانبتعاليمهيبوحواأن

والنصحللوعظآتينًاسيكون)بيركليت(أنإلىإشارةهذاوفي(وصاياي

سابقًارأيناوقددعوتهعلىالناسليقبلالطريقيمهدونوهممثلهموالإرشاد

الآتيالنبيفكانوالتألمدوالمحاماةوالإرشادالنصح)المعزى(معنىمنان

الناسحقعنومدافعًاومرشدًاوثاصحًالهاومئبتاالحقيقيةعيسىلدعوةمؤيد

ربماالنصارىأنعلىالغيببظهرإشارةهذاوفي،صحيحةمعرفةاللهمعرفةفي

ولجاههم.لمالهمالنبيهذاينكرواأنعلىوالجاهالماليحملهم

.اللاهوتفيوالابنللأبمساويًاالإلهالقدسالروخإنيقولون"إخهم2-
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عيسىهوالقدسالروحيكونأنيلزمالقدسالروحونزلعيسىصعدف!ذا

بلالقدسالروحإلى)آخر(لفظينصرفلا:عليهوبناءاللاهوتفيللاتحاد

ولأنا!سَلاعيسىشخصغيرآخرشخصلأنه؟الإسلامنبيإلىينصرف

فقديغادرهمأنمزمعًاكانوقداللّهإلىالدعوةفيعيسىعمليشبهعمله

ويحميهم.ليعلمهمالمهمةبنفسسيقومبمنوعدهم

وهذاالقيامةيومإلىشريعتهتظلأيالأبذ(إلىمعكماليمكث3-

مايظهرلمالاَنوإلىالنبيينخاتمأنهأعلنلأنهالإسلامنبيفيمتحققالوصف

الإلههوعندهمعيسىلأنالإلهالروحعلىينطبقولاالإعلانهذايكذب

يصعدلأنالداعيومامعهمليمكثوينزليصعدفكيفالقدسالروحوهو

معهوأليسخلقها؟!أنيوممنالبشريةعنالثهتخلىوهلآخر؟باسموينزل

؟بعدهومنعيسىخلققبلومكانزمانكلفيبعلمهالناس

وأما،يعرفهولايراهلالأنهيقبلهأنالعالميستطيعلاالذيالحق)روح4-

ينيروسوفك!الحقمنحقيقيةبرسالةسيأتيالاَتيالنبيهذافتعرفونه(أنتم

ولجئواالعالمضلوبانحرافهم،عنهاليهودانحرفالذيالحقبمعرفةأذهانكم

النبيهذامعالحقيقيالحقولكنحقعلىأنهيدعيوكلبشريةمعتقداتإلى

الدنياعلىيسعونوالناسوالفسادالشرمنيموجالعالملأن(يقبلهلن)والعالم

بكلاميستعرفونهالتلاميذأيهاولكنكمالسماءبرسالاتمبالينغيروشهواتها

سابقًا.عنهلكمقلتوبماهذا

منواليهودالعالمأهللأنالإلهالقدسالروحعلىينطبقلاالوصفوهذا

نأالصوابوكانالإسلاملنبيمعرفتهممنأكثراللّهيعرفونه-العالمأهل

مقصوديكونالرؤيةحذفقدولأنه(وتعرفونهفترونهأنتم)وأما:يقول

الرؤيالاعرسهالنبيظهورزمنفيالموجودينلأتباعهالحقيقيةالمعرفةبالمعرفة
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وأتباعهحقيقيةمعرفةالعالمأهليعرفهلنجاءإذأالنبيأنمعناهوهذاالبصرية

الإنجيل.منعنهخبرعندهملأنحقيقيةمعرفةسيعرفونه

بهمرادًاالمعرفةولفظ،المعرفةبهمرادًاالرؤيالفظالإنجيلفيوردوقد

لعرفتمعرفتمونيقدكنتمألوللتلاميذ:قالعيسىأنيوحناروىفقدالرؤيا،

لهقالوكفانا.الأبأرناسيديا:فيلبسلهقال.رأيتموهالاَنومنأيضًاأبب

رأىفقدرآنيالذيفيلبسياتعرفنيولممدتههذهزمانًامعكمأنا:يسوع

عرفتمونيلومعناه(عرفتمونيقدكنتمالو:فقوله7(ا-4)يوحنا:(الأب

قتله.يريدونكانواواليهود.وعرفوهرأوهالناسلأن؟حقيقيةمعرفة

)قد:وقوله.حقيقةيعرفونهأنهم:معناهأتعرفونهالاَنإومن:وقوله

يرهلم)اللّه:لقولههستحيلة؟ا!رؤيةلأنقبلمنعرفتموه:معناه(رأيتموه

ص"أ".،لا"14.-ا"4114.اةا-اة4لأة8!/ا.-.الأءصالمأ-ا

نرىسأاصحهر?صونى-ايحوص!-سورااجما-َش*اء*.ا-يرءس*-ا

2(.23:5)خروج(ويعيشيرانيلاالإنسانلأنوجهي

حقيقيةمعرفةعرفنيالذي:معناه(الأبرأىفقدرآني)الذي:وقوله

ارسلني.لأنهحقيقيةمعرفةاللّهيعرف

)ماكث:قولهفيكمويكونمعكمماكثلأنهفتعرفونهأنتموأما5-

لأنالإلهالروحعلىينطبقلاوهذابشريعتهمعكميمكث:معناه(معكم

؟؟عليهمبنزولهيعدهمفلماذاكناماهوكانلو-زعمهمعلى-الإلهالروح

إلىماكثًامعهمويكونماكثًاالمخلوقاتقبلمنيكونأنالإلهشأنومن

بطلانعلىالإشاراتأقوىمنالقولوهذا،ونجواهمسرهمليعلمالأبد

وهي:التاليةالجملةتفسرهالقوللهذاالصحيحالألة،سرالمعنىبنزولقولهم

معكميمكثأنهمعنىعلىأيضًامستقبلًافيكميكونأي(فيكم)ويكون

نأعلىليدلالمستقبلبصيغةيعبرولمالحالبصيغةا!لاعيسىوعبر،بشريعته
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يسمعحيثالاَنوهيساعةتأتي)أنه:قولهذلكونظير.فيهريبلاآتذلك

الاَنبدلفقد25(:5)يوحنا(يحيونوالسامعوناللّهابنصوتالأموات

مجيئها.اقترانعلى

علىتأكيدهذا(أرسلنيالذيللأببلليليستسمعونهالذي)الكلام6-

الإلهللروحذلككانولوله،ذلكقالالذيهواللّهلأنآتالإسلامنبيأن

اللغةفيالأبتعنيالهمزةبمدعبريةكلمةوالأبالتأكيد،لهذاداعمنكانما

بل.الحقيقةعلىأبوهاللّهبأنالسنِلاعيسيالمسيحمناعترافهذاوليس،العربية

كتبوافلقدالتعبيرالنطقفيإسرائيلبنيعادةهيكما.المجازيةبالبنوةاعتراف

)تثنية(إلهكمالربأولاد)أنتم:بقولهخاطبهمالئهأنا!لاموسىتوراةفي

1(ء14:1

سرسلهالذيالقدسالروحالمعزىوأما،عندكموأناكلمتكم)جهذا7-

نأنجدوهنالكم(قلتهمابكلويذكركمشيءكليعلمكمفهوباسميالأب

آخرمعلمًاينتظروابأنيشجعهملأنهالمعزى؟مجئعندتنتهيا!سحِلاعيسيرسالة

عيسىمنطلبعلىبناءاللّهقبلمنسيرسلالاَخرالنبيهذابأدنويخبرهم

ومعلمهم.سيدهممنالثهدعوةلأنهجاءمتىلاحترامهأدعىوذلكففسه

عيسىقالهمابكلويذكوهمشيءكلسيعلمهمالنبيهذابأنويعرفهم

النبيهذابشريعةعيسىأتباعيلزمعيسيباسمالثهمنالإسلامنبيومجئلهم

ودعوتهعيسيعظمولأنه،نفسهتلقاءمنيأتلملأنهدينهفيمعهوالدخول

اليهوداختلقهاالتيالعيوبمنوأمههووبراءتهنزاهتهإلىوأشارالحقيقية

بتركالقولهذايلزمهمشيء(كل)يعلمهمالأولالأمرعنوقولهوإثمازورًا

يتركونأيالنبيهذابهجاءشيءبكلويكتفونبهيعلمونهالذيالقديم

)يذكرهموهوالثانيوالأمر،الجديدةبالشريعةويتمسكونالقديمةالشريعة

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


-1طفقود*جميله-426

نمسواولقدا!،عيسىقالهمماشيئًاسينسونأنهميفيدف!نهلهم(قالهمابكل

نَصخَرَى3،نًاتَاالَزِيرر)ؤمِفَ:الكريمالقرآنفيتعالىاللّهقالكماكثيرةأشياء

يؤهـالىوَأئغضَإَأتعَدَاوَةَبتنَهُمُن!كرَشابِهِءذُضِروائِضَاحَظافَنسُو(صميثمهُزأَخذنَا

نبيجاءولما(المائدة:14أ!!يَضنَعُوتَ!انوُ(يمَاأدئَهُسثُهُصُوَسَؤتاَلقِيئَز"

علىينطبقلاوالتذكيربالتعليمالوصفوهذاومذكرًا.معلمًاكانالإسلام

التلاميذألسنةبلبلبليذكرولميعلململأنهالخمسينيومفيالإلهالروح

.واحدةبكلمةيفهولموانصرف

تفيدالعبارةهذهتؤمنيون(كانمتىحتىيكنأنقبلالاَنلكم)وقلت8-

لفرحوااليسرمندعوتهفيومايأتيلماذاعرفوالولأنهمالأتيللنبيالتعظيم

بهأتباعهإيمانوجوبمنبعدسيقولهلماتمهيدًاالعبارةوهذهعظيمًا.فرحًا

ينطبقولا،العظيمالنبيهذاظهورحاليكونونالذينأتباعه.مبادئهواعتناق

وهمعيسىنفسههوالإلهالروحلأن؟الإلهبالروحالإيمانعلىالقولهذا

يلزمهمشريعةصاحبعلىينطبقهووإنمااعتقادهمفيكمابهمؤمنينكانوا

(.أفعلهكذاالأبأوصاني)كمابعد:قولههذاويؤكدباعتناقهاعيسى

الذيالحقروحالأبمنإليكمأناسأرسل!الذيالمعزىجاء)ومتى9-

الابتداء(منمعيلأنكمايضًاأنتموتشهدونلييشهدفهوينبثقالأبعند

مثله.!!ايرسللاالإلهلأنالإلهالروحعلىانطباقهيصحلاالكلامهذا

ا!وعيسىوحدهالأبعندمنسياتي)البيريكليت(هذاان:والمعنى

انهوتوقيرهاحترامهعليهميجبانهتلاميذهليفيذإرسالهالثهمنسيطلب

يرسلأنالأمروليمنالطالبيطلبكماوهذا.اللهمنإِليهمإرسالهفيتسبب

أحدًا.يعطىأونائبًايوليأورسولًا

والثهذلكفيسببَاكانأنهيعنيوأعطيتهووليتههذاأرسلتأنا:فيقول
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تلكومنبهايكونأسبابًالهيهمرومف!نهماشيئًايكونأنقف!إذاسبحانه

اللّهأنذلكامثلةومن.فيكونذلكيفعلبأنعبادهبعضدعاء:الأسباب

يدعوالنبيكانذلكومعالكبرىبدرغزوةفيبالنصرالاسلامنبيوعدتعالى

لما.وعدتنيالذيفنصركاللهمإ:ويقول

الثهقبلمنسيظهروأنهالحقروحبأنهعيسىعنهعبر)البيريكليت(وهذا

يضهدسوفالبيريكليتوهذا.وحدهاللّهمنودعوتهشريعتهوسيستمدوحده

ليعرفا!سلاعيسىبهانطقعلامةوهذهورسولهالثهعبدوأنهبالنبوةلعيسى

صادقًاكانونبوتهعيسىبفضلشهدإن:معنىعلىالإسلامنبيصدقبها

أيهاوأنتمكاذبًا.يكونبفضلهيعترفولمعيسىبنبوةيشهدولمجاءوأن

البشركسائربشرَاكنتوأنيبنبوتيمعهتشهدونبعدكممنيأتيومنالتلاميذ

الأمر.أولمعيكنتبمحيناخبرتكبملأني

بلبلةعنيزدلملأنهنزولهحينالإلهالروحمنتحدثلمالشهادةوهذه

فيلهمحاجةولاعيسىيعرفونكانواالوقتذلكفيوالتلاميذشيئًاالألسنة

الإله.الروحبشهادةمعرفته

فيهنرىمتىيقولىأيضا(أنتموتشهدونلي)يشهدهكذا:اليونانيوالنص

هذهإلىالناسيضطرهمالنصارىأنيعنيأوهذا4جى6صيوحناتفسير

لماالإلهالروحف!نالنصهذاوحسبلا؟أمصادقالإسلامنبيهلالشهادة

منيطالبهولمإليهايضطرهمولمالشهادةمنهميطلبلمالخمسينيومنزل

بها(.أحدالحاضرين

لاأنطلقلمإنلأنهأنطلقأنلكمخيرأنه:الحقلكمأقولالكنيا-.

لكيهوا!عيسىانطلاقكان(إليكمأرسلهذهبتإنولكنالمعزىياتيكنم

عزالنهإرادةفيهكذااستقرالأمرهذالأنللمجيءالانطلاقولماذاالمعزىيأتي
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هوعيسىلأنالإلهالروحعلىينطبقلاوهذااللّهلكلماتتبديلولاوجل

كذلكالأمركانواذاجديد؟ثوبفيليأتيصعودهفائدةفمانظرهمفيالإله

الروحكانإذابالخيريةعبرولماذاهو؟هوكانإذالفقدهالتلاميذحزنتفلماذا

وهذاالأولمجيئهفيمنهأفضلالثانيمجيئهفييكونوكيفعيسىنفسه

يومإلىوباقيةوميسرةممهلةرسالتهلأنالإسلامنبيفيمتحققالوصف

عيسىمعيكنولممحرفةشريعةكانتوالتوراة،التحريفعنومصونةالقيامة

.(5:17)متىالأنبياء!أوالناموسلأنقضجئت)ما:لقولهغ!ر!اشريعة

لاجتماعالعبادةأماكن:بالمجامعالمراد(المجامعمنأسيخرجونكنما-ا

الدينيةالوظائفمنويحرمونهمالتلاميذسيضطهدوناليهودأنويعنيالناس

الرسمية.

)يفحم(ودينونة(بروعلىخطيئةعلىالعالميبكتذاكجاء)ومتىا-2

منسيكونيقالبيكتبدلبلبنانالبولسيفاخوريجوردابترجمةحسب

التوبيخهذأمعيستطيعونولاعليهالردعنيفحمهمبحيثالعالمتوبيخشأنه

ص،والأمماليهودالعالمأ:النصارىيقول؟بالعالمالمرادوماكلامهمناقضة

لمافهل.والأممأليهودأيضًا:نحنونقول،هنريلمتىيوحناتفسير4جىا7

بكلمةفاهيفتحلملأنهلا؟بالتأكيد؟والأمماليهودوبخالإلهالروحنزل

.واحدة

اللّهلكتابتحريفهمعلىاليهودووبخأجمعالعالموبخالإسلامنبيجاءولما

لعبادتهمالكفارووبخذلكمثلعلىالنصارىووبخظهريًّاوراءهمونبذه

مسائلفيالخصوصجهةعلىتوييخهيكونوسوفاللّهدونمنالأصنام

دينونة(.و)علىبر()علىو(خطيئة)على:بقولهعيسىوضحهاثلاثة

الإلهالروحعلىينطبىّلاوهذابي(يؤمنونلافلأنهمخطيئةعلىأأما-13
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وإنماورسولًانبيًّابعيسىمؤمنينكانواقولهمحدعلىنزولساعةالتلاميذلأن

ا!لا.عيسىبرسالةإيمانهملعدمإليهودوبخلأنهالإسلامنبيعلىينطبق

قالجبرائيلأنالإسلامنبيعنسفرهفيالنبيدانيالقالبر()وعلى-41

المعصيةلتكملالمقدسةمدينتكوعلىشعبكعلىقضيتأسبوعًا)سبعونله

ولمسحوالنبوةالرؤياولختمالأبديبالبروليؤتيالإثمولكفارةالخطاياوتتميم

2(.9:4)دانيال(القديسيينقدوس

فسوفالبر()نبيالإسلامنبيجاءإذاإنهيقولأنعيسىالمسيحويريد

ينتظرونهكانواالذيالأبديالبرهولأنهإياهرفضهمعلىاليهوديوبخ

عباراتمنالمقصودهوعيسىأنمتوهميتوهمولئلاالكتبإليهوأشارت

المقصودأنأيأيضًا(تروننيولاأبيإلىاهب)إنيبقولهصريحدانيال

.غيرهشخصالأبديالبرعندانيالبعبارات

العالمهذارئيسدين(قدالعالمهذارئيسفلأندينونةعلى)وأماأ-5

الرجيم.بالشيطان:النصارىفسره

هذارئيسإبليسإنأ4ص-21صيوحناتفسيرفيهنريمىّيقول

وبدأدينولذلكعظيمومدمرعظيممضللبأنهلناتبينوقد.يدنقدالعالم

وهجرتتعاليمهأسكنتعندماالوثنىالعالممنطردلقدجزئيًّاالدينونةتنفيذ

،.مذابحه

الذيالوقتفيبهإيمانهمعدمعلىالعالمسيوبخالإسلامنبيأدن:والمعنى

الشيطأدطأدانقدهوكانداذا،الشيطانوأوامرالوثنيةأساليبدعوتهفضحت

علىينطبقلاأيضًاالوصفوهذا،ويخزيهمالناسيدينبالحريفهووأخزإه

صرفيستطعلمالشيطانكانوإذأ،دينونةعلىالعالميوبخلملأنهالإلهالروح

بأفواههم.اللّهنوريطفئواأنالحاقدونيستطيعلنفكذلكعنهالناس
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ولميسمعلمالإلهالروحنزولحالكلهالعالمأن:العبارةهذهفييلاحظومما

العالممنهؤلاءفأينالنصارىمنوع!ثرينمائةكانواحضرواالذينالآنير

انطباقمنوأولىأحقالإسلامنبيلسانعلىالعالمتوبيخفانطباقذلكوعلى

الإله.الروخ!على

لاولكنلكملأقولأيضًاكثيرةأمورًالين)1ا!لا:عيسىيقولا-6

العطف؟وهذاتلاميذهعلىمنهكبيرعطفهذاالاَن(تحتملواأدنتستطيعون

هيربماالكثيرةالأموروهذهسيبغضهموالعالمسيؤذونهماليهودلأن

وهذهالنبيهذاعنأخرىأوصافأوالسمواتملكوتعنأكثرتوضيحات

الأموروهذه،النبيهذاأمرمنهايظهرلمالإلهالروحنزلحينماالكثيرةالأمور

غيرأنهعلىذلكفدلواحدامرمنهايظهرلمالإلهالروحنزلحينماالكثيرة

ا!.عيسىبحديثالمقصود

لالأنهالحقجميعإلىيرشدكمفهوالحقالروحذاكجاءمتى)وأما-17

يرشدكمفهوالإسلامنبيجاءإذابه(يتكلميسمعماكلبلنفسهمنيتكغ

ستنسوهالذيوالحقمعكموأنابهعرفتكمالذيالحق،الحقجميعإلى

الذيهواللّهلأنبهسيخبركمكلههذاالثهعندمنبهسيأق!وحقبهسيذكركم

الخمسينيومنزللماالإلهوالروحنفسهتلقاءمنبشيءيتكلمولنإليهسيوحي

بباطل.أوبحقيتكلملم

بحقيخبرلمنالخمسينيومنزللماالإلهالروح(آتيةبأمور)ويخبركم-18

إله.لانبيالآتيأنعلىهذافدلبباطلولا

)ذاك:وهيالإسلاملنبيقيمةشهادةا!عيسىيشهدالنهايةوفي-ا9

ولارسالتهعتقروافلاذلكوعلىبفضليويعترفرسالتييعظمأنهيمجدني(

يمجدني.كماومجدوهوعظموهاتبعوهبلفضلهتنكروا
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ممااللّهمنيأخذانه(ويخبركمليمما)يأخذلأنهليمنهالتمجيدوهذا0-2

الذيأنالأنيليونسبمنهأخيذتالذيالعلمنفسمناللّهعلمفيمعدهو

معلوماتنا.استقيناواحدمصدرومنسواء.الهدففيفكلانا.معكمأتكلم

ويخبركم.منهيأخذسوفمنهأخذتالذيالمصدرهذاومن

النبيأنمعناهوهذالي(هومما)يأخذ:يقولا!عيسىأنهنا:ويلاحظ

القديمالثهعلممنيأخذالطوهماوالخلقالحدوثصفةفيعيسىيشبهالاَتي

يقولونوهمحادثًالكانالإلهالروحهوالجديدالأخذهذاكانولوالأزلي

التأويل.فيوالاضطرابالتناقضفيلتزمالإلهالروحبقدم

التيالأوصافهذههللنرىالكريمالقرآنفيذلكبعدلننظررابعًا:

إليها؟يشرلمالقراَنأمالإسلامنبيعلىمنطبقةا!لأعيسىذكرها

القرآننزلوأنهله،شريكلاواحداللّهأنيفيدعمرانآلسورةبدء-ا

:3،عمرانأ*!!وَاَقيبحيلَاَلئورَئةَوَأنزَلَيَدَيْهَتينئِمَامَصَذِقا!اكشعَلنثَأتكِئف)نَزًلَ:بالحق

مِنماإلًااَنكِتَفأوُتُوأاَلًذِيصأضتَلَفَوَمَااَلاصنلَضضَدَألَهِاَدذِيى)انَ:بقليلذلكوبعد

أ*!!اَلحسَالحمَرِلحُألئَهَفَ!لىلنَهَاٌئمايَنىيَكتُروَمَنبتنَهُرلَغْيااَلع!هُمُمَاطءًبغَدِ

الذيهوفيمحمدفالنبيمخطئاكنلمن11)هين(اليهودييقولى:91،عمران

(،.اليهوديالفكرفي67)صالكتابأهلاسماليهودعلىأطلق

)قل(بكلمةمصدروالنصارىاليهودوهمالكتابلأهلاللّهمنتوجيهثم

وَقُلاَتبَعَيوَمَيلئِهِفَتُلأَشاَلتوَتجهِىَفَإنْحَاَصكَ)لأتوالابتبليغعل!للنبيلأمراتفيدوهي

واَلئَهُاَئبَلَغفَ!نَمَاعَلئثَئؤتَؤأنَ!تاَفتَدَوافَقَدِأسْلَمو(مإقءَاَصئلَضتُروَاَف!تبنَاَثكِتَنيَأُوتُوأئِقَذِنَ

كفروااليهودأنإلىالثهيشيرالقولينهذينوبعد2(:.عمرانأ*!!!يرُيآنعِبَافى

فيأعمالهمحبطتولذلكحقبغيرالأنبياءوقتلوا-بهيفكرواولم-بآياته

إلىوالشريعةالملكويلمالشريعةمنهموأخذالملكمنهمونزعوالآخرةالدنيا
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ذ!ايَموَتحُزمَنتشًآءُمِمًناَفمربرتشًإَووَتَةع!مَناَنمُنثتُؤئياَلمُنكالنَهُزَمَانِ!تُلِ)آخرينقوم

نأوجلعزاللُّهيبينثم:26(عمرانا!أ،ئكَعَكَكليثَئكلتَدِير!!اَنخَئربِيَدِكَقشًاَ،وَتُذِذُمَن

ل!سلامباعتناقهمإلايكونلاالإسلامظهوربعدمنهوالنصارىاليهودقرب

131:عمرانأ+!!زَحِيصغَؤُروَألئَهُذُلؤُلَ!وَلَينِرْلَكلاَلئَهُيُخبِتكُمُفَآقيعُونياَلنَهَانكُنئوتُحُؤنَقُل)

يشيروهذا32(:عمرانا!أ!!آلكَوينَيُحِبّلَاافَهَلإنًتَوَئَؤ(وَاَلرَّسُوهـمإناَلتَهَأطِيعُوأقُل)و

بمحبتهلتصلواعيسىتحبونكنتم!إنللتلاميذ:عيسىقولإلىوالشبهبالمعنى

محبتكمأنوكماعليّنبهلأنهاللّهإلىتوصلكمفإنهابمحبتيفعليكماللّهإلى

حفظكمإلاتكونلنمحبتكمفكذلكبهاوالعملوصاياهحفظهيلعيسى

ا.بهاوبالعمللوصهـاياي

والنصارىلليهودالإسلاموسالةأنعلىكثيرةإشاراتالقرآنأشار2-

أَزصَابفَإلا)وَمَاَ:قولهذلكومنالقيامةيومإلىباقيةوأنهاالأرضأممولجميع

أليمكثالإنجيلعبارةمعشبهًايتمشىوهذاالأنبياء:701،أ!!للِفلَمِينَرَخَة

الأبدأَ.إلىمعكم

كماالإسلامنبييعرفونمعًاوالنصارىاليهودأنإلىالقرآنإشارة3-

لذبمنمإَشْايَغرِكؤُنَيَغرِفونَهُءكَمَاانكِنَنطَءَاتَينَفُمُ!اتذِيئَ:تعالىقولهفيأبناءهميعرفون

الإنجيلقولمعيتمشىوهذاالبقرة:146(أ!!يغَلَمُونَوَهُئمألحَقليًكنُمُونَمِّنهُخ!زِدعا

فتعرفونه(.أنتم)وأما

)يأقَلَ:تعالىقولهفيالنِّهمنرسولعيسىأنالكريمالقراَنوضح4-

عَييَمَاَئنُعِيسَىاَئمَسِيحُجإنَّمَااَلحَقَإِلاألتَهِعلىتَقُولُوأوَلَادِيغفِىلتلُواْلَاألحِنَّبِ

ضَ!بمأنتَهُواجثَنثَةُوَلَاتَقُولُوأوَرُسُ!دءلألئَهِئانُوأمِّنهوَرُوحعَيًيَمَاكَأَتقَفَاَوَصلِمَتُهُ،اَلئَهِرَسُو!

بِاَدئَهِك!لأَزضِناَفِىوَمَااَلشَنَؤَتفِىمَائَمُكلوَلَدولَهُلَيهُوتَأَنممُتخنَه7ُدىَحِدمرألَةألمحهُإقمَائَ!غ

بلليليستسمعونهالذيالكلامأ:الإنجيلوفي17،النساء:اأ!!وَ!يلَا

ا.أرسلنيالذيللأب
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الئئَالزَسُوذيَتيَعُوتَالَذِينَ):تعالىقولهمنالمستفادةالمعانيتحتويندرج5-

عَنِوَيَنْهَسهُنمبألمحغرُوفِيَأمُرُهُموَال!!لِألتؤرَنةِفِىعَندَهُخجمدُوفَيُهـمَكنوُبًاالَذَىالأئُئ

اَلَتِىوإلأغَنَلَإضرَهُمْعَنْهُخوَيَضَعُاَلخَنيصكَلَنهِرُوَمُجَزِمُألظيِنتِلَهُصُوَمُجِلىأتسُرِ

فمُأُؤلَبهكَمَعَهُ+أُلزلَاَنَذِىَاَلنُؤرَوَأتبَعُوأوَنَصَرُوروعًزَرُوُهيهءَامَنُوأنَاَلَذِلىعَلتهِصكاَنَت

شيءكلأيعلمكم:العباراتهذهتحتهيندرجالأعراف:157،أ!!أتمُفلِوُتَ

،.تؤمنونكانمتىحتىيكودطأنقبللكئموقلتلكمقلتهمابكلويذكركم

ءَاتَئتُىُلمحاَاَدب!تنَمِيثقاَفَهُأضَذَ)رَ!!:الكريمالقرآنيقول!الشهادةوعن6-

وَأَخَذتُمْءَأَقْرَرًتضقَالَوَلتًنصُرُنَهوبِهِءلَتؤمِنُنمَعَكُخلِمَائُصَدِّقرَسُولم!ئمثُزَضَآءَصِتَزوَحِكمَؤمِّن

ونظيرها181:عمراناسأ!!اَلشَهدِينَمِنَوَأَنَأمَعَكُمفَاَشهَدوأقَالَأَقرَرنَألوأقَاإضر3ِلِكُخذَعَلى

الابتداء،.منمعيلأنكمأيضًاأنتمأوتشهدون:النصهذافي

اَغبُدُو(رَنجكُمُ)يملأَيها(فاسُالكريمالقرآننجددمافحامهمالعالمتوبيخوعن7-

وأَنزَلَيخاوَألشَمَآفِئَثماالأزَضَلَكُمجَحَلَ!اَلَذِىتَئقُونَلَعَلَكُنمتلِكُنممِنوَاَلَذِينَظًقَكُغالَذِى

وَإبئ!دغَلَمُوتَوَأَنتُخأَندَالحالِلَّهِفَلَاتخعَلُوالَكُغرِزقَاألثمَزَتِمِنَبِهِءلأخرنَيَمَااَلتسًآءَمِنَ

إِنكُنتُزاَلئَهِدُولنِئِنثُهَدَآكُموَاذعُوأتِث!ءقِنبِسُورَؤعَئدِنَافَآلؤُأعَكَنَرلْنَامِّمَا!شْمفِى!نمُغْ

!!لِلبهَفِربي(غِزَتوَاَلححَارَةُأبخَاسُوَقُودممااَئَتِىفَاتقُواملئارَتَقعَلُوأوَلَن!عَلُوأئَئمبان!صدِقِينَ

ئحيِيئُثُئَميُمِيئكُخثُئمَ؟خيصُئمأفؤَتاوَ!نتُمْيألئَهِتَتَكوٌن)كَيفَو2-24،ا:البقرةأ

إنه،وإفحامواقناعوتبكيتتوبيخهذابعدهلالبقرة:28(أ!!تُرْجَمُوتَإقهِثُئمَ

السورةنفسفيبقليلذلكوبعدلمعترض،نظروجهةولالمحتجكلمةتركما

بِنَهدِىَرَأَؤلؤُأعَلَنكلأَ!تُالِقنِغهَتِىَبهُرُرأاإنزءيلَ)يَبَق:إسرائيللبنيصريحًاتوبيخًانجد

رَلَاباِبأَؤَلَ؟كِغِلًكُولُؤآوَلَامَعَكُخنِمَامُصَدِّئا(نزَنتُبِمَآ!وإمِنُوأزهَبُونِفَاٌطَنىَيفتديهُخأوُفِ

تَعْمُونَوَأنتُخاَل!وَتَكئُدُ!ابآلنطِلِانحَفًتَلْدسُوا!وَلَادأئمُونِ!فَيَقَلِيلأثَمنُابِاَبَختِىلشَتَرُوأ

أَنفُسَكُنموَتَنسَؤنَبِآلنرِّألئاسَأَتَآعُيُونَ!!ءًاَلزَبهِعِينَجمعُوأوآالُؤآالزكًؤةَوَاَلضَلَؤةَ!وَأَقِيمُوأ

.،4-544:البقرةأ!!أَفَلَاتَغقِلُونَآتكِنَفنَتلُونَوَأَنتُخ

يَمئُمجَاَقَذاَلنًاس3ُيأَيها)ا!سحِلاعيسىشأنفيصريحتوبيخالكريمالقراَنوفي
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عَلماألئهُكانَوَألإَزضِنألئمَئَؤَتِمَافِىلِئَهَفَ!نتَكفرو(!نلَكُغضإبمثامِنُو(زَئِبهُغمِنيألمحقاَلرًسُولم

اَتسَحيحُإتمَااَفضًإلَاألتَرتَقُوُلوأصكَلَىوَلَادِينِحُتمفِىلقلُوألَااَ!هنيصكَي!!جأَخلَ

بىَلَاتَمؤلُوأوَرُسُلِهيأللًهِئامِنُوأتِنهُوَ*زوحصَقيَمَ،كَأَتقَ!فَا7َوَ!لِمَتُهُرَسُوهـألتَهِصَقيَمَأئنُعَيسَى

فِىوَمَااَلشَنَوَتفِىمَالًمسُوَلَالَهُويكُوتَأَنسُتكلنَهُ،وَحَماموإلَنماألئَةث!ئم"إشاضإبمأنتَهُو(حثَنثَةُ

أتمَلَبكَةوَلَاتِئَهِعَئايملَيهوُتَأَنألمَسِيحُي!تَنكِفَ!لَنوَصهيلأبِألمَهِكىألأَزضِى

هَامَنُو(اَئَذِدى!ف!تًاجمَيعَافَسَيَخشُرُهُ!الئهِويَم!بِزعِبَادَتِهعَنْي!تَنكِفوَمَنأتمقُربُون

وَاَشتَكبَرُو(أئمتَنكَفُو(الَلألىوأَئَافَضلَهئِنوَيَزلدهُمأنجُورَهُئمفَيُوَيخيهِغاَلضطحَتوَعَمِفوأ

.(-017173النساء:1!!وَلَانَصِيرموَلِياأدئهِدُونِتِنلَهُموَلَايَجِدصنَأَلِيماس!ذَابافًيُعَذبُهُض

يرَجُونَلَااَئَذِيىقَالَبَي!مزءَايَانُاعَلتهِزمئلى)لَ!ذَا:الكريمالقرآنوفي8-

مَاإ،أئيعُإنننسِىتِلْقَإَفمِنابَذَلَمُوأنلِىَيَكؤُتُمَاتُلْاَؤئذَئةُغَيرئَذَاَالقيقُؤ(ثئفنَاقًيً

تَلَؤتُهُهـعَلت!خمَاأطهُثزشَأَقُل!ئؤيرعَظيصِعَذَابَرَيئعَصَئتُإنأضَافُإفىيوُ!+!!

أطدُمِش!فَمَقئتقلُوتَأقَلَافتذٍئِنعُمُرلبَئتُفِي!مْفَقَذبهِثأرلَبهُموَلَاَ

؟-:هأيونس!(اَلمُخرِمُوتإنهُ،لَايُفْطحُيالئهأَؤكَذَدباَلئو!ذِئاكَلَاَفتَرَف

يتكلمألاا!عيسىعنهقالكمانبوتهفيصادقالنبيأنمعناهمنوهذا17،

به،.يتكلميسمعماكلبلنفسهمن

آتية،بأمورأسيخبركم:بقولالإسلاملنبيعيسىوصفعنواما9-

ئِفوَهُمأيأَزضِفىإفِئ!اَروُبمغلِبَتِ!)اتر:منهاكريماتآياتإليهتشيرفهذا

يَمغَبَعْدُ"وَيَؤمَمؤوَينضلُاَلأَضرُمِنلئَهِسِنِببر!فِىصدضْعِسَيَغْاِبُوتَبَعْدِغَلبَهِز

هـ5ُوَغدَاَلتَةئحيفُلاألئَهوَغدَ!اَلرًجيرُاَتعَريزُوَهُوَ!مَاُيَخضرُمَىاَفهِبِنَضرِ!اَئمُؤْمِنُوتَ

،7:الرومأ!!لأَخِرترهُرعئلرنَأعَنِألذُياوَئثملَتيًؤترئِنَطهِزئغلَمُونَ!لَايَعْلَ!وتَلنَاسِكزًاَاَرَببِهن

!امِنِبأفةشَاَ.انالحَ!إمَاَفشَجدَلتلخ!نلألحَقالزنَارَسُولَاُأدنَهُ!دَيرالقَذ:وأيضًا

فَتْحَاقَي!ا!هُوَدلِثَدُورمِنتَئدُوأفَجَعَلىمَاثتمفعلِمَلَاتَخَافُولتوَمُقَضِرينَرُءُوسَكُئمعلئِينَ

!!صيدَابأدئهِكىاَلذِين!مِه!هِرَ؟،فَى"سَقلَزينِيأفهُلَنىرَشُولاُ.أَزسَلَالفَ

:27-28(.الفتحأ

أنسَيحُ)ئَا:تعالىقولهإليهيشيريمجدني()ذلكا!:عيسىوقول-01
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ألظَعَاثَميَةصُلَانِصَانَاصِذِلِتَ!وَأئهآلرشُلىقتلَهَمِنضَذتَذمَزيَرَ،لارَسُولماَبف

وهذاالماندة:75،أ!!يُؤفَك!وُتأَثاَنظُزثُزَألأَلئئلَهُصُنُجَؤصَيفَاَفظُز

.!لعيسىتمجيد

شَ!خً)5:تعالىقولهيشير(ويخبركمليمما)يأخذا!عيسىوقول-اا

أِنجبُر(أنهـعيسَعوَمُوسَىيهِ،إتزَهِيمَوَمَاوَضَننَاوَالَذِى-أؤحَتنَأإثكَلؤُصايهمَاوَضَىألذِينِئِنَلَكُم

مَنوَيهدِىَإثتويشًأبرمَنإثتهَيَحخيىَألفَهُإلتؤئذعُوهُتممَاألمُثتركِينَكَبُرَعَلَىفِيةِنَنَفَزَقُوأوَلَااَلذِينَ

واحد.مصدرمنمعلوماتهميستقونفالجميع،الشورى:13!!أيُنِيبُ

رَسُولىإفْيإشرءيلَنَبَنِئعَييَمَآبئُجِم!ىفَالَ)لَاْ:تعالىالثهيقولالمباركلاسماوعن-21

هَذَاسِخزتَالو(لآيئنَئئهُملًخَاجإأَخمَداَ!نرلغدِىمِنبخقِيىَسُولىوَمُبشَرااَنَورَلزمِنَلَدَئَتينَإيَ!ئُصَذِئائِمَاأفر

معزيًا،فيعطيكمالأبمنأطلبأناأ!:عيسىويقولالصف:6،أ!!ئين

عرسه.أحمداسمهووبيركليتباراكليتترجمةوالمعزى

عنالأديانمقارنةفيمحاضراتكتابهفيأحمدخليلإبراهيمالشيخيقول

قال:نصهماالنبيينوخاتمالثهرسولمحمدعنمريمابنعيسىالمسيحتنبؤات

وَئبشَزاَلَئمرَئزمِنَيَدَئَبينإيَكل!ذِير،ئِمَاأفررَمئرلىإفَيإنرءيلَئبَئعَ!يَمَإننُجِمسَىتَالَ)لَاب:سبحالْهاللّه

.،6:الصفأ!!فَذَاسِخزئبنتَالُوابأبَبئنطكمَاجَاَءَهُمأَخمداَئرئقدِىمِد؟يرَسُلاتمقِى

ال!تب:حسبالممسعيسوعهومن:اولا

اله(امانسانالمسمحيسوعهل1-

حياةفيهالكمأنتظنونلأنكمالكتبأفتشوقائلًا:المسيحيسوعنادى

.حماةلكملتكونإليتأتواأنتريدونولاليتشهدالتيوهيأبدية

فىاللّهمحبةلكنمليستأنعرفتكمقدولكنيأقبللسستالناسمنمجدًا

فذلكنفسهباسماّخرأتىإنتقبلوننيولستمأبي،باسمأتيتقدأناأنفسكم

والمجدبعض،منبعضكممجدَاتقبلونوأنتمتؤمنواأنتقدرونكيفتقبلونه

الذييوجدالأبالىأشكوكمأنيتظنوالا.تطلبونهلستمالواحدالإلهمن
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موسىتصدقونكنتملولأنكمرجاؤكمعليهالذيموسىوهويشكوكم

فكيفذاككتبتصدقونلستمكنتمفمانعنيكتبهولأنهتصدقوننيلكنتم

.(93-5:47)يوحنااكلاميتصدقون

الله:وسولإنهإ

بيتهاوفيأقربائهوبينوطنهفيإلاكرامةبلانبيليسيسوعلهمأفقال

14.:6)مرقس

وأشفيشياطينأخرجأناهاالثعلبلهذاوقولواامضوا)يسوع(لهمأفقال

لأنهيليهوماوغدًااليومأسيرأنينبغيبلأكملالثالثاليوموفيوغدًااليوم

قاتلةياأورشليمياأورشليمياأورشليمعنخارجًانبييهلكأنيمكنلا

34(ة-13:32الوقا(المرسلينوراجةالأنبياء

:إنسانإنه-ب

ليلتكونأعملصالحأيالصالحالمعلمأيها:لهوقالتقدمواحدأوإذا

اللّهوهوواحدإلاصالحًاأحدليسصالحاتدعونيلماذا:لهفمّال؟الأبديةالحياة

إنفى-17(91:16)متىالوصايا،فاحفظالحياةتدخلأنأردتإنولكن

قائلًا:ففضحهماليهودسرائرالنبوةبنورعلمولقد(الألوهيةنفسهعن

منسمعهالذيبالحقكلمكمقدإنسانوأناتقتلونيأنتطلبونالاَنأولكنكم

.(8:04إيوحنا.ألثه(

يوحىبماويتكلمإليهيوحىمايسمعالثهرسولوأنهبإنسانيتهإقرارفهذا

اللّه.منإليه

!علجالسانانه-ب

فيالذينالملائكةولاأحدبهمايعلمفلاالساعةوتلكاليومذلكأوأما

32(.:13)مرقس(الأبلاإإلابنولاالسماء

الطريقعلىتينشجرةفنظرجاعالمدينةإلىراجعًاكانإذالصبحأوفي
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الأبدإلىثمرهنكيكنلالها:فقالفقطورقًاالاشيئَافيهايجدفلمإليهاوجاء

(.اللعنةالشجرةتستحق)وهل(91-2118:)متى،الحالفيالتينةفيبست

هـدنامينعسانسانانهد-

البحرفيحدثقدعظيماضطرابوإذاتلاميذتبعهالسقيفةدخلأولما

يا:قائلينوأيقظوهتلاميذهفتقدمنائمًاهووكانالسفينةالأمواجغطتحتى

وتقول(ينامأوينعساللّهإوهل25(-823:)متىخهلكأفإننانجناسيد

الربإسرائيلحافظينامولاينعسلاإنهحافظكينعسالا:الكتب

3-4(.:121)مزمورحافظك(

ئَه،لَؤْئمولَاشِنَةلَاتَأخُذُهاَتعًيؤُمُ"هُوَاَنحَنُإنَهَ،لالَاَاَللَّهُ):قولهالكريمالقرآنفيوجاء

وَلَا!فَهُغوَمَاأَيذِييزبَينمايَغلَمُئهِثلاإلًا،عِنبمايمَثفَعُاَلًذَىذَامَناَلأَرًفِىوَمَافِىأفمَنَؤَتِفِىمَا

اَلعَلىوَفوَحِفظُهُهَأموُوَلَايَؤوَاَلأرضاَلسَّنَؤَ!وَسمِعَكُزسِيُّهُشَآةَيمَا!!قٍيِئِنبِشَئءِي!ونَ

.،552:البقرةأ!!اَتعَظِيصُ

بالتتليث؟أمبالتوحيدالمسمحيسوعنادىهلل!

رسالةهي-موسىلرسالةالطبيعيالامتدادوهي-يسوعرسالةإن-

الخالص:التوحيد

ويوسعوحدكالحقيقيالإلهأنتيعرفوكأنالأبديةالحياةهيأوهذه

:3(.17)يوحناأأرسلتهالذيالمسيح

أجابهم؟يتعلملموهوالكتبيعرفهذاكيف:قائليناليهودأفتعجب-

مشيئةيعملأنأحدشاءإنأرسلنيالذيبلليليستعليمي:وقاليسوع

يطلبنفسهمنيتكلممن،نفسيمنأناأتكلمأمالثهمنهوهلالتعليميعرف

)يوحناظلم،فيهوليسصادقفهوأرسلهالذيمجديطلبمنوأما،نفسهمجد

:751-18).

سبحانه:لقولهالمسيحيسوعلإقرارمصدقًاالكريمالقرآنوكان
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اَنكِنَفَ)لَصلُعَلِمُة(،:46عمرانأ*!!اَل!ح!ليِزوَمِنَوَصَفلأاَنمَئدِفِىاَلئاسَ)وَيُحَتِمُ

.،:48عمرانأ*!!وآلًؤرَبخضاَلامجيلَوَاَلحَمَةَ

واحدأفجاءقالأنه-الشريعةفقهاءأي-الكتبةأحدعلىإجاباتهومن

هيوصيةأية:سألهحسنًاأجابهمأنهرأىفلمايتحاورونوسمعهمالكتبةمن

إلهناالربإسرائيليااسمع:هيالوصاياكلأولإن:يسوعفأجابهالكلأول

2(.28-21:9)مرقسواحد،رب

قبل:منموسىبهسبقبمانطقانه

قلبككلمنإلهكالربفتحبواحدربإلهناالربإسرائيليااسمعأ-

.(64:)المئنية،قوتككلومننفسككلومن

بهاوملتزمًاموسىشريعةعلىإسرائيلبنيإلىنبيُّارسولًايسوعظهر-

جئتماالأنبياء،أوالناموسلأنقضجئتأنيتظنواألاقائلًا:فصرح

.(5:17)متىكملأبللأنقض

جاءقدأبرصد!اذاكثيرةجموعتبعتهالجبلمننزلأولمابها:وملتزمًا-

قائلًا:ولمسهيدهيسوعفمدتطهرنيأنتقدرأردتإنسيدياقائلًا:لهوسجد

بللأحدتقوللاأنانظر:يسوعلهفقالبرصهطهروللوقتفاطهراريد

)متىلهم،شهادةموسىبهأمرالذيالقربانوقدمللكاهننفسكأراذهب

-4(.ا8:

لهيسجدونوالذينروحالثهأعبادتهوكيفيةالثهذاتعنيسوعوقال

2(.4:4)يوحنايسجدوا(أنينبغيوالحقفبالروح

الإنسالطابنعلىكلمةقالمنأوكل:القدسالروحذاتعنكذلكوقأل!

إلىقدموكمومتىله،يغفرفلاالقدسالروحعلىجدفمنوأماله،يغفر

لأنتقولونبمااوتحتجونبمااوكيفتهتموافلاوالسلاطينوالرؤساءالمجامع
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-ا.:12الوقا،تقولهأنيجبماالساعةتلكفييعلمكمالقدسالروح

.)12

ثتقول:القدسبالروحالمرادتفسروتشرحوالتوواة

إلىبكوليجيءالطريقفيليحفظكوجهكأمامملاكًامرسلأناأها

يصفحلالأنهعليهتتمردولالصوتهواسمعمنهاحترز،أعددتهالذيالمكان

2(.ا2-230:)الخروجفيه،اسميلأنذنوبكمعن

،القدسالروحمنيمتلئأنبطنأومنزكريابنيوحناعن-

.(51:االوقا

35(.:االوقا،عليكيحلقدالقدسالروحأمريمابنيسوععن-

،القدسالروحمناليصاباتأوامتلأتزكرياامرأةاليصاباتعن-

.(14:االوقا

قائلًا،وتنبأالقدسالروحمنأبوهزكرياأوامتلأزكرياوعن-

67(.:االوقا

الروحمنممتلئاالأردنمنفرجعيسوعأماأ:يسوعمعموديةوبعد-

.(4:1الوقا،البريةفيبالروحيقتادوكان،القدس

النبي:إرميا-القديمالعهدمنقرينةوإليك

وقبلما،عرفتكالبطنفيصورتكقبلماقائلًا:إليالربكلمةأفكانت

5(.-4:ا)إرميا،للشعوبنبيًّاجعلتكقدستكالرحممنخرجت

مسيحعليهيطلقثمّومنبالدهنمسحهبعدداودعلىالربروححلول

الربروحوحلإخوتهوسطفيومسحهالدهنقرنصموئيلأفأخذ:الرب

.(61:13الأول)صموئيلفصاعدًا،اليومذلكمنداودعلى

فَضتنَاألزُمئلُتِفكَ)!:سبحانهالثهيقولحيثالحقوهوالكريموالقرآن

وَأقَينَهُاًقبَيتَحظمَرلَيرَأننَعِيممَىوَءَاتَنِنَادَرَضًاِ"ئغصهُضورَنجَعَاَلئةنَنمَمَمَنِتهُمبَغفىَعَلىبحضَفغ
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اًضتَلَفُوأوَنكِنِالبَبنَتبَمءَكصُمَابَغدِضِنبَغدِهِممِدبمألَذِينَأقتَتَلَمَاأدئَةرَلَؤشَلاانقُدُسِ!بِرُوحَ

2(.:53البقرةأ!!يُرِلدمَايَفعَلأدئَهَائضَتَلُوأوَلَبهِنمَاإَدلًهُوَلَؤشَانَنكَفَروَمِتهُمءَامَنَقَنْفَمِفم

المسع؟يسوعمنالمووديالشعبموقف3يا

بنيخرافإلىإلاأرسلالمقائلًا:إسرائيلبنيإلىرسولبأنهيسوعصرح

.2(.51:94)متىاالضالةإسرائيل

فاستخدمأمثالهوفيخطابهفيوالبيانالبديعالمنهجاستخدميسوعإن

تعبراتهمن،المدققالباحثيجدهماوهووالتوريةوالمجازوالاستعارةالتشبيه

(5:9)متىيدعونااللّهأبناءلأنهمالسلاملصانعيأطوبى:قولهذلكمن

مجاز.فهنا

:ا)يوحنا،العالمخطيةيرفعالذيالثهحملذاأهوالمعمدانيوحناوقول

13).

المسيحيسوعإنوالوداعةالتواضععلىللتدليلاللّه()حملاستعارةفهنا

المجازسبيلعلىكثيرةمواضعفيجاءتوقددلّه،الحقيقيةالبنوةشبهةمنبرئ

ذلك:منالحقيقيةلا

2(.4:4)الخروجالبكر،ابنيإسرائيلأ-

.(7:41الثاني)صموئيلابنًا،لييكونوهوا"ئالهأكونأناأ-

.(22:01الأولالأيام)أخباراصبا،لهوأنهابنًالييكونأوهو-

1(.:11)هوشع،ابنيدعوتمضرأمن-

:3الوقا،سررتبكالحبيبابنيأنتقائلًا:السماءمنصوتأوكان-

1.)4

38(.:3الوقا،ابن"الثهآدمأ-

اسمعوا،لهالحبيبابنيهوهذاقائلًا:السحابةمنصوتأوصارت-

.(314:الوقا:
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هذهمصدرأما،الأناجيلوكذلكدلّهالحقيقيةالبنوةشبهةمنبرئيسوعإن

يوسمعرسولأنهادعىالذيفبولسفقط.بولسفرسائللأالوحيدةالشبهة

البنوةشبهةفكانتاليهوديوالفكرالرومانيالفكربينالمواءمةشاءالمسيح

صرخأنهمقابلهالواقفالمئةقائدرأىأولماالرومانيةالعقيدةصميممنوهي

93(.:51)مرقسالثه،ابنالإنسانهذاكانحقًّا:قالالروحوأسلمهكذا

الحقيمّية:البنوةشبهةمختلقبولسأقوالومن

3(.:8)رومية،الخطيةجسدشبهفيابنهأرسلإذاأفالة-

32(.:8)رومية،بذلهبلابنهعلىيشفقلمالذيأ-

.(4:4)غلاطية(امرأةمنمولودًاابنهاللّهأرسلأ-

نفسهأخلىلكنهللّهمعادلٌايكونأنخلسةيحسبلمالثهصورفيكانإذاأ-

-لإيم-ل!؟ْإفيلبس!إلنالمهسدفمبهوحبصِاشعبلهصِهسهـةأخذَا

.(1:51)كولوسي(خليقةكلبكرالمنظورغيراللّهصورةهوالذيأ-

:3الأولى)تيموثاوسالجسد،فيظهراللّهسرهوعظيمأوبالإجمال-

.)16

الأيامهذهفيكلمناكثيرةوطرقبأنواعقديمًابالأنبياءالاَباءكلممابعداللّهأ

ء(4-ا:ا)العبرانيون،ابنهفيالأخيرة

وأيدسبقكمااليهودقومهبنوبهيؤمنلكيبالمعجزاتالمسيحيسوعالثهأيد

أفخلصفرعونعلىانتصارهبعدموسىفهذاوغيرهمقبلمنصمايلياموسى

علىأمواتًاالمصريينإسرائيلونظرالمصرلننيدمنإسرائيلاليومذلكفيالرب

بالربوآمنواالربصنعهالذيالعظيمالفعلإسرائيلورأىالبحرشاطئ

3(.1-41:03)الخروجأموسىوبعبده

الولدإيلياأفأخذ:الصرأةقالتاللّهلإذنالأرملةابنأحياأنبعدإيلياوذلك
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فقالتحي؟ابنكانظريإيلياوقاللأمهودفعهالبيتإلىالعليةمنبهونزل

الحق(فمكفيالربكلاموأناللّهرجلأنكعلمتالوقتهذالإيلياالمرأة

2(.4-17:23الأول)الملوك

عينيهيسوعأورفع:يصليوجههعلىيسوعخرالصالحالسلفنهجوعلى

حينكلفيأنكعلمتوأناليسمعتلأنكأشكركالأبأيها:وقالفوقإلى

قالولماأسلتنيأنكليؤمنوا:قلتالواقفالجمعهذالأجلولكنليتسمع

ورجلاهويداهالميتفخرجخارجًاهلملعازرعظيمبصوتصرخهذا

ودعوهحلوه:يسوعلهمفقالبمنديلملفوفووجههبأقمطةمربوطات

به(آمنوايسوعفعلمانظروامريمإلىجاءواالذيناليهودمنفكثيرونيذهب

.(54-11:14)يوحنا

برهانوإنماالكنيسةتزعمكمامتجسدإلههولأنهليسللعازرفإحياؤه

الأرملةابنأقامآخرموضعوفيهذاوإيليا،موسىمثلالثهنبيأنهعلىوحجة

محمولميتإذاالمدينةبابإلىاقتربأفلمااللّهومجدواالجميعفانبهرالثهبإذن

تحننالربرآهافلماالمدينةمنكثيرجمعومعهاأرملةوهيلأمهوحيدابن

الشابأيها:فقالالحاملونفوقالنعشولمستقدمثمتبكيلالها:وقالعليها

ومجدواخوففأخذأمهإلىفدفعهيتكلموابتدأالميتفجلس.قم:أقوللك

كلفيعنهالخبرهذاوخرجشعبهالثهوافتقدعظيمنبيفيناقامقد:قائلينالثه

.(17-21الوقا:(المحيطةالكورةجميعوفياليهودية

الكهنة.رؤساءحسدهبيسوعاليهوديالشعبانبهارمقابلوفي

منه(الحهنشرؤساءموقفهـما

رؤساءأنعرفالأنهقائلًا:النبطيبيلاطسالرومانيالواليعليهمشهد

.(51:01)مرقسحسدًاأأسلموهقدكانواالكهنة
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إحياءهإثرعلىيسوعحياةعلىللتأمرأورشليمفياليهودأحباراجتماع

ف!ننصنعماذاوقالوا:مجمعًاالفريسيونالكهنةرؤساءأفجمعالثهب!ذنلعازر

الرومانيونفيأتيبهالجميعيؤمنهكذاتركناهإنكثيرةآياتيعملالإنسانهذا

فيللكهنةرئيسًاكانقياواوهومنهمواحدلهمفقالوأمتناموضعناويأخذون

إنسانيموتأنلناخيرأنهتفكرونولاشيئًاتعرفونلستمأنتمالسنةتلك

رؤساءأيضًاأوكان47(:11)يوحناكلها!الأمةتهلكولاالشعبمنواحد

عليهفليدلهوأينأحدعرفقدإنأنهأمرًاأصدرواقدوالفريسيونالكهنة

57(.:11)يوحنا،يمسكوهلكي

اليهودبينيمشيأيضًايسوعيكنفلمليقتلوهتشاوروااليومذلكأفمن

54(.-11:53)يوحنا،علانية

العالمذاهوشيئًاتنفعونلاإنكمانظروا:لبعضبعضهمالفريسيونأفقال

.(21:91)يوحنا،وراءهذهبقد

وعبيدوالكرامينالكرمةمثللهمضربوقدبأمثاليتكلميسوعكالط

لخيرليعطىمنهموالملكوالكتابالنبوةبانتزاعوأنبأهمالكرمةصاحبالسيد

أخرجتأمةلخيرليعطىمنهموالملكوالكتابالنبوةبانتزاعوأنبأهمأمة،

عليهمتكلمأنهوعرفواأمثالهوالفريسيونالكهنةرؤساءسمعأولماللناس

نبيامثلعندهمكانلأنهالجموعمنخافوايمسكوهأنيطلبونكانواواذ

45-46(.:21)متى

والفريسيونالكتبةابتدأبهذايكلمهمهوأوفيمالهوترصدوابهفتربصوا

شيئًايصطادواأنطالبينيراقبونهوهمكثيرةأمورعلىويصادرونهجدًّايحنقون

54(.-11:53الوقا،عليهيشتكوالكيفمهمن

الرومانيالواليحكمإلىبهويدفعونبتهمةيمسكوهلكيعليهواحتالوا
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حتىبكلمةيمسكوهلكئيأبرارأنهميتراءونجواسيسوأرسلواأفراقبوه

بالاستقامةأنكنعلممعلميا:قائلينفسألوهوسلطانهالواليحكمإلىيسلموه

جزيةنعطيأنلناأيجوزاللّهطريقتعلمبالحقبلالوجوهتقبللاوتعلمتتكلم

الصورةلمندينارًاأرونيتجربونيلماذالهم:وقالبمكرهمفشعرلاأملقيصر

دلّهللّهومالقيصرلقيصرماإذنأعطوالهمفقاللقيصروقالوا:فأجابواوالكتابة

وسكتوا(جوابهمنوتعجبواالشعبلدامبكلمةيمسكوهأنيقدروافلم

26(.-02:02الوقا

منه؟الرومانموقفماكل

حسدَا:أسلموهوأنهمبارأنهيشهدونورجالًانساء:الروممان

الولايةكرصيعلىجالسًاكانأوإذبار:بأنهتشهدبيلاطسامرأةأ-

منحلمفيكثيرَااليومتألمتلأنيالباروذاكإياك:قائلةامرأتهإليهأرسلت

.(71:91)متىاجلهأ

أنهمعلمالأنهحسدًا:أسلموهأنهمعلمليسوعمحاكمتهبعدبيلاطسب-

.(27:918)متىحسدًا،أسلموه

بلشيئًاينفعلاأنهبيلاطسرأىأفلماالبار:هذادممنيتبرأبيلاطسجى-

هذادممنبرئإقيقائلًاالجمعقداميديهوغسلماءأخذشغبيحدثبالجري

.(23:47)متى،أنتمأبصرواالبار

قائلًا:دلّهمجدكانماالمئةقائدرأىأفلماباربأنهيشهدالرومانيالمئةقائدد-

.(23:47لوقابارًا(الإنسانهذاكانبالحقيقة

اسوائيل:بقعلىحلتاللعنش

لهمأطلقحينئذأولادناوعلىعلينادمهوقالوا:الشعبجميعأفأجاب-

أما26(-27:25)متى،ليصلبوأسلمهفجلدهيسوعوأما،باراباس

لخيانتهجؤاءالأسخريوطييهوذاعنهعوضًاوصلبإليهاللّهرفعهالمسيحيسوع

http://www.al-maktabeh.com



-1544طقل!الكتاع!مغمحمه1لنجينب!-1فبات

التالي:الكلمةفيعليهالحجةنقيمماوهذا

؟!قتلوهانهملهموشبهإليهاللهرفعهامالصليبعلىيسوعقتلهل6

هي:ثلاثةمواضعفيالمسيحيسوعتحد

تاتوا(أنأنتمتقدرونلاأناكونوحيثتجدوننيولاأستطلبوننيأ-

34(.:7)يوحنا

خطبتكمفيوتموتونوستطلبوننيأم!لمأنأيضَا:يسوعلهمأقالب-

2(.8:1)يوحناتأتوا،أنأنتمتقدرونلااناأمف!حيث

لليهودقلتوكماستطلبوننيبعدقليلًازمانًامعكمأناأولاديأيابر-

33(.:13)يوحناتأتوا،أنأنتمتقدرونلاأناأذهبحيث

:إياءفيقولوحفظهالفهرعايشألىمطمننيسوع

أفعلحينكلفيلأنيوحديالأبيتركنيولممعيهوارسلنيأوالذي-

يم:؟؟-8يرحناإ!ير!مِيه-

خاصتهإلىواحدكلفيهاتتفرقونالاَنأتتوقدساعةتأتيذاأهو-

32(:16)يوحنامعي(الأبلأنوحديلمستوأناوحدىوتتركونني

فممن،الصديقينعنيتخلىلناللّهوأنبالشواهدمليءالقديمالعهدوكتاب

إليه:الثهرفعه

:5)التكوينأأخذهاللّهلأنيوجدولماللّهمعأخنوخأوسار:أخنوخأ-

نارمنناروخيلمنمركبةإذاويتكلمانيسيرانهماأوفيماايليا:-ب

.(2:11الثاني)الملوكالسماءاإلىالعاصفةفيإيليافصعدبينهاففصلت

الجائعة:الأسودومنالنارمننجواوممن

وقالفأجابمسرعًاوقامالملكنصرنبوخذتحيرأحيمئذ:الثلائةالفتيةأ-

للملك:وقالوافأجابواالناروسطفيموثقينرجالثلاثةنلقألملمشيريه
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فييتمشونمحلولينرجالأربعةناظرأناها:وقالأجابالملكأجهاصحيح

الرجالهؤلاءورأواالإلهبابنشبيهالرابعومنظرضررمنبهموماالناروسط

)دانيال،تحترقلمرؤوسهممنوشعرةأجسامهمعلىقوةللنارتكنلمالذين

:324-.)27

الأسود:جبفيدانيالب-

قدامهبريئاوجدتلأنيتضرنيفلمالأسودأفواهوسمدملاكهأرسلإلهيأ

22(.:6)دانيالذنبًا،أفعللمالملكأيهاأيضًاوقدامك

دانيالأسلمواالكهنةأنفيالمسيحلقصةشبيهأنهالقصةهذهفيوالغريب

لأنهحسدًاالمسيحوالكتبةالفريسيينأسلمكماالملكلدىمحبوبلأنهحسدًا

أسلموهالذيندانيالقصةنهايةفيوالغريبحولهويلتفونالناسلدىمحبوبًا

الذيالفخفيوقعواأنهمأيلدانياليدبرونهكانوامافيهمحدثالذينهم

للاخرين.اعدوا

سلمواالذينفيحدثكماالمسيحمسلميهوذافيحدثيكونلافلماذا

؟!دانيال

اللّهْفيقولالنارفيوقذفهإبراهيمعلىالمؤامرةقصةالكريمالقرآنويذكر

عَ!+إرهيرَبَز،وَسَبمًاتُفناَئنَارُكُوفىقَعِيِنَ!!نخإنءَالِهَتَكُغوَاَن!وَاهحَرتِوٌقَالُؤا):تعالى

للفَدَبفِيهَابَركَنَااَلِىاَلازَض!إلَىوَلُوطَاوَنجنئهُ!اَلاخ!ترتَفَجَعَفئهُمُءكئدايهِوأ!وَأا

الأنبياء:68-72،.أ!!صثلِحِبجَحَلنَارَخنَافِلَةوًيعْقُوبَ!وَوَهَبْنَاله،إسْحَق

برهانوهيوالصديقينللأنبياءورعايتهالثهعنايةعلىلل!دليلالقرائنهذه

القرائنهذهبعدحجةالثهعلىالنصارىمنالكتابلأهليكونلئلاقائمحي

الكريم.والقرآنالتوراةمن
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-1744طقلددأكطىمنجمجمه1بنبرندووثبا--1

يذبادئفنقوليصلبأوي!قتلأندونيسوعرفعحقيقةإلىنأتيوالاَدن

:فيقولالإنجيلتدوينكيفيةالوقا(يقرربدء

سلمهاكماعندناالمتيقنةالأمورفيقصةبتأليفأخذواقدكثيرونكانإذأ

تتبعتقدإذأيضًاأنارأيتللكلمةوخدامًامعاينينالبدءمنذكانواالذينإلينا

ثاوفليسالعزيزأيهاإليكالتواليعلىأكتبأنبتدقيقالأولمنشيءكل

4(.-11الوقابه،علمتالذيالكلامصحةلتعرف

منقصةهيالراهنبوضعهاالأناجيلأنالإقرارهذامنتستنبطلعلك

وخدامًامعاينينالبدءمنذكانواالذينإليناسلمهاأكمامؤلفيهاتصنيف

نأفضلًاهذاالمسيحليسوععيانشهوديكونوالمالمؤلفينفالنثمومن(للكلمة

.عباراتإسقاطعنهيتسببمماوالنسيانللسهوعرضةالإنسان
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43"+ز؟ه4!3س!3،ول3هولس!3ثيثه!حولول!فى،!4كا4!7س!أ؟كااولأ

أثا،3أ؟فىولأص!03

ث!كا4"،ولس!9أوليملأم!+،م!وله53!عه!هلأمهءث!أأهآ!ثر؟*هأ

:ولز!!كا

ث!ح300س!95،،ثهلأأ2حه!533،3طأ!هول"(ول،هم!3"كا

3ه!ب!؟كاز11لأأ،

ح؟كا!ولثا3ح!ط؟ءأ؟كا!أكاي!لأأ،حطألأوو4ءح14،!33!ولح!ء9

ء130ء9،3!مولثهلأح+هأكاكطس!ولع!،كايس!.

ولح4ولح!ءط،ولول؟ثح؟!همهم،ول43ولط"!4ساهولثحص!ول،ء

عقول،؟،ح04حولولص!ول4!ث!!كا343.

8"!"أ\،!8
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بالمؤلضتعريض

حسن.يوسفحسنيمحمد:المؤلفاسم

فلسفة.قسمآدابليسانسعلىحاصل

.م2002إبريلمنالمصريةالجرائدفيوالأبحاثبالمقالاتساهم

-:للمؤلفصدر

المسيح.لبراءةمعجزةكبراكتشاف-ا

والإنجيل.التوراةخرافات2-

.المقدسللكتابالسوداءالصفحة3-

الحق.دينيقولهمايثبتوالإنجيليتكلمالقرآن-4

أجزاء(.)9النبويةوالسنةللقرآنالعلميالإعجاز-5

.قمرانومكتشفاتكاترينسانتمخطوطات6-

القديم.العهدوأحقادالتوراةظلمات7-

.الأنحتىالباديةمنالنمرانيةوالمذاهبالفرق8-

اللاهوتي.يوحنارؤياونبؤاتشفرات-9

والإنجيل.التوراةتناقضات-01

العلمي.ل!عجازالكبرىالموسوعة-11

الطبع:تحت

المسيح.يسوعلغز-ا

.المقدسالكتابفضائح2-

المسيح.سيديعفوًا3-

.الشيطانصنعةكتاب4-

الكريم.للقرآنالعلموشهادةوالإنجيلالتوراةفيالعلميةالأخطاء-5

أجزاء(.)3والتوراةوالإنجيلللقرآنالمقارنالعلميالإعجاز6-
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يقعسىالمس!انجيللهقدإنا:ا!أللالفصل

.............................المقدسالكتاباولا:

...................المسكونيةالمجامعقراراتنانئا:

..:قسمينإلىالنصارىعندالمقدسالكتاب)نقسام

.............................الحقيقيةالمسيحدعوة

!:-.............................عيسىانجيل

...........................:-ورسالتهعيسىحياة،

...................الأربعةالأناجيلفيعيسىحياة

:-ََََََََََََََالأللىالمسيححياة

................................:-بأصلافهعلاقته

!:-..............................عيسىمهمة

............................:-الأنسانوابنالأب

.........................:-بمعاصريهيتأثرعيسى

...............؟المسيحأحبهالذيالحواريهومن

.....................:-.للاحداثالزمنيالتعاتب

................................:-.الكنسيالتراث

..........................أمتزوجَايسوعكانهل

.-:يسوعوأخرات،مريم!)عذريةعدم

مباشرةالسماءللىالمميحورفعالحواريون

.......................همنظرفيالمسيح

....الأواثلالمسيحيينعندالمسيح!ورة

.........؟الوحيداللهابنهوالمسيحهل

.............-.:والقسطنطينيةنقتامجمعا

!!صا
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ضحكات1طومفكل!؟254-

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000025-:وكاليدونأفسوسمجمع

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000055!:-وعيسىء!عمد

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000065:-الكاملالمنل

000000000000000000،00000085"............................................................:-والقرآنالأناجيل

000000000000000000000000000000095ء............................................:-والمسيحيةالإسلاموأخيرًا:

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000056.القعريف!اليهوداثر:الثانيالفصل

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000066:-النمرانيةتحريففيوأثرهبولس

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000076.......ء...................:-اسمه-ا

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000076:-مولده2-

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000086:-جنسيته3-

00000000000000000000000000000000000000000000096.ة.....................:-....والدينيةالعلميةونثأتهبيئته-4

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000027؟-رسميتانلغتانالرومانيةللدولة

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000028......:-..النصارىمنيهوديتهنيموقفه-5

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000058...:-.لبرلسالتنصريةالقصة

09..........................................................................................-:تنصرهأسباب

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000039بالتلاميذ:-لقائهوقبلتنصرهبعدبولس

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000079:-المسيحتلاميذمعبرلس9-

..........................................................................:-بولسعنالتلاميلىانفضاض
001

00000،00000000000000000000000000000000000000000000000000000000101:-الجديدةنصرانيتهتأسش!فيبولسنشاط

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000301ء......:-الدعريةأعماله

00000000000000000000000000000000000000000000401.ء..........................................:-ووفاتهعاكمته

000000000000000601.فيفي........-....................:-النصرانيةفيوالتشريعيةالعقديهّومكانتهابولسرماثل

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111بولسعندالمسمعياللاهوتالفالث:الفصل

021
.....................................................................-اليهاودوافعهالمحرفةبولسعقائد

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000121والانحاد(:التجسيد؟)الحلولعقيدة

0000000000000512...ء............،............................الخطايا:وتكفيرللفداءالمسيحصلبعقيدة2-
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453--ف!وم!1ط!ات

000000000000000000521،،00،0000000000،ء...،.،،.............................ء.:الموضوعهذاحولبول!أفوال

0000000،00000131،،....ء.......ء........ء..ء.ء.ء،.ء........ء...ء...............:-.اللهابنالمسبحأنادعاء2-

00000137.ء...........................................................................:-المسيحبألوهيةالقول

00000000000000000000000000000000000000000541:-ال!ليثبعقيدةصلتهومدىالقدسالروحفيبولسعقيدة5-

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000151إليها:ودوافعهالمحرفةبولسثراثع"لالثَا:

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000151:-النمرانيةبعالميةأوالرسالةبعمومالقول-1

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000515-:المقدسالقرباناوالربافيالعشاء2-

61ة..................................................................:بهالمعموديةواستبدالالختانالغاء3-

00000000000000000000000000000000163"............................................................التعميد:-4

0000000000000000000000000000168...."........................:-.الأطعمةوسائروالخمرالخنزيرلحمتحليل5-

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000916:الطلاقوتحريمالتبتلتفضيل6-

000000000000000000000000000000000000917النصرانيالانعراىثىوالعفيسلأالدلنرجالااثرالراء:الفصل

0000000000000000000000000000050000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000182:المجامع

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000183:الآريوسيةالحركة-؟

00000000000000000000000000000000000000000000418ء،....................................................:صفاته

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000918:لآريوسالكنيسةرجالمقاومة

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000391:المؤتمرافتتاخ

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000891:اَريوسوفاة

........................ء..000000000000000000000000000000000000000000000000991م:381سنةالقسطنطينية

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002:م431سنةالأولأفسىمجمع

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000102.....:م944سنةالثافيأفس!مجمع

02........................................ء....ء.000000000000000000000000000001م:451سنةخلقيدونية

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000402:الآريوسيةالحركةاستمرار

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000112الافمطهاداثرالغاس:النصل

112.ء.........................................................:الأولىالنصرانيةللجماعةاليهوداضطهادبداية

0000000،0000000000000000000000213ء.:مستقلةكطاثفةوظهورهمالمضطهدينوفرارالاضطهادحملاتتزايد2-
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0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000222للكنيستينالكبيرينرالأنشقاقوالمذاهبالفرق

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000222:المسيحيةالفرقخلافات

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000223:النصرانيةتحريففيوأثرهاالنصرانيةالفرق

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000622:النمرانيةفيالفرقظهورعصور

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000622:التوحيدعصر-ا

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000622:الم!ليثعصر-2

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000722:لأخيراالعمر3-

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000722ء..................:النوحيدعصرأولا:

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000228:الفرقهذهأهم

000000000822-................................................................................:لأبيونيونا-1

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000922.(:لله)الموحدينجماعة2-

032............،..........................................................................:الشمشاطيون3-

0000000000132".............................................................................:لأريوسيونا-4

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000232:المنحرفون:ثانيَا

00000000000000000000000000000000000000000000000000000233*......................................:البولسية-ا

0000000000000000000000000000000000000000000000233.+...................................:الباطنيةالغنوصية2-

00000000000000000000000000000000،0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000532:المرقيونية3-

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000236+.:البربرانية-4

000000000000000000000000000000236".........................ء.........................."......:إليانفرقة5-

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000237:المثليثعصر"دالثَا:

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000237-............................:الفرقهذهأهم

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000237:الأبوليناريون-ا

0000000238-.................................................................................:النسطورية-2

842.."....................،.!.....................................................:وأليعاقبةاليعقوبيون3-

00000000000000000000000000000000000142..ء......"..........،................................الملكانع!يز-4

000000000000000000000000000000000000000143ء....ء.......................!.+*........*.:الانقسامعصررابئا:
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.....................................................................................:ثوليكلكاا-2

................................................................................:بهيتميزونمارأهم

...................................................................................:كسلأرثوذا3-

..................................................................................:بهيتميزونماأهم

...............!...................................................:الطاثفةهذهأتباعبهيتميزماأهم

...............................................................:ياقيفيماالفرقظهورنتائجأهمابراز

الكاثوليكيةالغربيةوالررمانية،الأرثوذكسبةالثرفيةاليونانيةالكنيستينإلىالكبيرالمسيحيالانشقاق

..............?.........ء...ء..ء..?.....عشر:الحاديالقرننصففيالكنيستينبينالتامالانفصال

......................................................"..............................:والآثارالتانج

.........................ثحء،3،5(*ه"هطي!ه)"ء"ول"ح:الأرثوذكسيةاليونانيةالشرقيةالكنيسة

................................................وبنيتها:الأرثرذكسيةاليونانيةالشرقيةالكنيسةتنظيم

.......................................................:الأرثوذكسيةاليونانيةالثرقيةالكنيسةعقيدة

...........................................................................:المقدسةلأصارواالعبادة

....................ء............................:بيزنطةفيالأرثوذكسيةوالكنيسةالدولةبينالعلاقة

.................................................:الأرثوذكسيةاليونانيةالكنيسةفيالرهبانيةالحركات

..................................................................................:التبشيريةالبعثات

.......................،.....................................الكببر:والأنشقاقالغربمعتالعلا

................................:م1182وم5341عاميبينالأرثوذكسيةاليونانيةالثعرقيةالكنيسة

.........................................عشرْالتاممعالقرنفيالأرثرذكسيةاليونانيةالثرقيةالكنيسة

.َََََََََََََََََََََ..ْ...ْ................:الأدلىالعالميةالحرببعدالكنيسة

.،.ء..........................ء....................:المشرقفيالأرثوذكسيةاليرنانيةال!ثرقيةالكناض

...ء...............................................................................:الروصيةالكنيسة

.............................................................................:أوروباوثرقيالبلقان

........................................................:الأمريكيةالمتحدةالولاياتفيالأرئرذكسية
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00242
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00242
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.................................:التبشيريةوالبعثاتالأرثوذكسيالثتات

.........................................:الأرثوذكسيةالمسكونيةالحركات

.....،........................................:اليومالأرثوذكسبةالكناثس

........................،.....(:البيزنطيةأو)اليوئانيةالخلقيدونيةالكنالس!

.....................................:المسكونيةالقسطنطينيةبطريركية-ا

..................................افربقيا:وسائرالاسكندريةبطريركية2-

.........،............................:المثرقوساكرانطاكيةبطريركية3-

............................:فلسطينوسائرالقدسأورشليمبطريركبة-4

........................................................:فبرصكنبسة5-

6-كنسةسعناء:........................................................"

......................................:روسيةوكلموسكوبطريركية7-

.....................................................:صربيةبطريركية8-

.....................................................بلغاريا:بطريركية9-

..................................................رومانيا"بطريركية-01

........................................:مستقلةكنيسةعشرة)حدىولمة

............................................................:اليونان..ء

......................................:الكرجيةوالبلادجورجيةبطريركبة

.............................................................الباذ4:كنسمة

...........................................................:بولونيةكنيسة

..................................ء.ء...ء.)سابفا(:تشيكوسلوفاكيةكنيسة

....................................:هنغاريةكنيسة

.......................:والصينواليابانفلندةفيذاتئامستقلةكناثسثلاث

.....................................:اللاخلقيدونيةالأرثوذكسيةالكناثس

...:الأرثوذكسللأقباطالمرقصيةالكرازةومائرالاسكندريةبطريركية-ا

...."............:الأرثوذكسللسريانالمثرقوسالرإنطاكيةبطريركية2-

.............................:الأرثوذكسللارمنأرمنيتإنبطريركيتان3-
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457-1طفوصكلات-فهوطه

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000285:القدسبطريركية-4

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000285:الحبثةكنيسة5-

.288...........ء........................................................:الأرثوذكسيةالآشوريةالكنيسة6-

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000285ا؟والكاثوليكيةالأرثوذكسيةبينالزليسيةالفِرق

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000285:العقيديةالاختلافات-ا

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000286:الطقسيةالاختلافات2-

0000000000000000000000000000000000000000000000000286:التاليةالطقسيةالأمورالكاثوليكعلالأرثرذكسيأخذ

00000000000000،000000000000000000000000000000000000000000000000000287:الشخصيةالأحوالفيالاختلافات3-

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000288ةمريمالعن!راءالقديسةجهةمنالاختلافات-4

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000288:والغفرانالخلاصموضوعفيالاختلافات5-

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000928:الكنسيةالرئاسةبخصوصاختلافات6-

0000000000000000000982ء.ء...ء..ء.055000050055?.......ء..............0000000000000000005:أخرىخلافات7-

"111005اش".صهال!

000000000000000000000000000000000000000000000000065..ء.......................اهسبحب!.واحاسرلو-حسبه،ا

00000000000000000000000000000000000092كأ:هكل!ولص!4لالأ514حث!6عثا"ح:ثوديكيةالكاالرومانيةالكنيسة:"لانيًا

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000392:الكاثوليكالرومانمعتقدات

000000000000000000000000000000592:التاليةالأربعالرئيسيةبالنقاطالكاثوليكيةالمسيحيةالعقيدةأركانوتتلخص

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000592:والخلقالثالوث

0000000000000000000000000000000000000000000000000792ء....................................:والخلاصاعطيثة

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000892:الموتبحدالححاة

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000892:الالهيةالأصارأووالطقوسالعبادة

3000000000000000000000000000000000000050000000000000000000000000000000992اذنالكنيسةأصار-لآنا-مم!ما

000000000000000000000000992.-.....................................................)التعميد(:أوالمعمودية-ا

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000992:الث!بيت2-

00000000000000000000000000000000000000503.ء.............................................:المقدسالقربان3-

0000000050000005000553ءه..ء.......?ه..هههه.هءه.ء..ء......ه.ه.ء............ه.ء....ء..............:التوبة-4

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000103(:والعجزةالمرض!دهن)أوالأخيرةالمسحة5-
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..............................(:الكهنوتيةالدرجات)أوالكهنوت6-

..............ء.......ه.ء?.....ء.+..........ء.....ء......:لزواخا-7

.................................ووظالفها:الكاثوليكيةالكنيسةطبيعة

.....................................................:الكنيسةوظائف

............................................:الكاثوليكيةالكنيسةإدارة

....................!..................................:البابويةالادارة

..................................................:(تفةلأساا)لمطارنةا

............................................:الأبرشياتأرالأسقفيات

.................ء................:الكاثوليكيةالكنيسةتاريخعننبذة

.............................:الرسطىالعصورفيالكاثوليكيةالكنيسة

..............................................:-البابويالانقسامفترة

...........................................:المضادةوالحركةالاصلاخ

................................:-المضادةالكاثوليكيالاصلاححركة

.......ء.ء،ء..ء....،?،......ء........?+.........:-الغاليكانيةالحركة

......................................:شعبثلاثالناليكانيةللحركة

.........................................:-الجانسينىالنزاعأوالحركة

:-........................................................العقلعصر

.َََََََْ.ْ.............................:الكالرليكالملوكمور.

...............................،..........:-اليسوعنجمعيةاضطهاد

....................................................:-الكنيسةالفومية

....................................:-العالمحولالكاثوليكيةالكنيسة

.............!............................:-اليومالكائوليكيةالكنيسة

ال!اتلعقا!مقط!معمدسيدنانيبوةاثبات:اسادسالفممل

الله؟عندمنحسنةهيآأفاسدةهيهللنعرفطن!محمدسيدناثمار

.........................:ألانجيلمنالاسلاملبيونبوةبثارةإثبات
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35

03

03

35

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

31

0031

0311

0313

0313

0313

0313

0315

0316

0321

0322

0334

http://www.al-maktabeh.com



-1954طفحكاتمهـكلها-

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000933:النبيعنالمسيحقالهاالتيالأوصاف"دالثا:

043.....................................................................................:الأولالوصف-ا

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000543:الثافيالوصف2-

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000943.:الثالثالوصف3-

.....................................................................................:الرابعالوصف-4
053

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000352:الخاصالوصف5-

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000453:السادسالوصف6-

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000553محمد:تأليفمنالقرآنيكونأنيمكنلاأؤلا:

..........................................................................-:بالمستقبلالكريمالقرآنتنبو
073

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000713:الكريمالفرآنسورةفيالمقطعةالحروف

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000377:الكريماَنالقمصحة-5ْدانئا: !بو!ء

00000000000000000000000378ء.ء..ء....?.?..?.............:!الصديقبكرأ!عهدفيالأولالمصحفجمع

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000378:!عفانبنعث!انعهدفيالمصحفجمع

0937..َْ............................................................................-:السابعالوصف7-

.........................................................................................:الثامنالوصف
004

...*.0304......"..........................."..............................................:النصفىالمباحث

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000304:القدسالررح:الأولالمبحث

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000504-:المعزى-الئافيالمبحث

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000417...:المعزىفيالنصارىنظروجهة:الثالثالمبحث

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000914:عليهمالرد:الرابعالمبحث

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000435:الكبحسبالمسحيسوعهرمنأولا:

435ء.....................................................،................الهأأمانسانالمسيحيسوعهل-ا

00000000000000000000436!.................................ء.................................:اللهرسولانهأ-

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000436:إنسالة)نه-له

،000000000000000000000000000000000000000000000000000000436...-.،.....،،..............يعلملأإنسانانه-بر

0437ء?..............ء?-..ء............ء..............................ء.........،.رينامينعس)نسانانهد-
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...........؟بالث!ليثأمبالتوحيدالمسيحيسوعنادىهل2-

..........................:قبلمنموسىبهسبقبمانطق)نه

..........:فتقولالقدسبالروحالمرادوتشرحتفسروالتوراة

..............؟المسيحيسوعمناليهرديالشعبموتف3-

..............................منه؟الكهنةر،ساءموقف4-

...................................؟منهالرومانموقف5-

...ء...........،ء............:إصاتيلبنيعلىاللعنةإحلال

أنهملهموشبهاليهاللهرفعهأمالصليبعلىيسوعقتلهل6-

.....................:إياهوحفظهاللهرعايةإلىمطمئنيسوع

.............................................بالمؤلفتعريف

.........................................الموضوعاتفهرص
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